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Dagelijks
Fietsen met de Blue-Bike
Wat? Wil je de stad en haar omgeving 
verkennen met de fiets, dan kan dat met 
de Blue-bikes die je vindt aan het sta-
tion. Schrijf je in via www.blue-bike.be 
en leen voor 24 uur gratis een blue-bike. 
Ook in andere steden die blue-bikes 
aanbieden, fietsen Ninovieters die een 
abonnement hebben gratis!
Waar? Station Ninove
Wanneer? Dagelijks
Info: www.blue-bike.be 

elke maanDag
Wekelijkse Wandeling in en 
rond appelterre-eichem
Wat? KVLV Appelterre-Eichem gaat 
wekelijks op maandag in groep wande-
len, ofwel in het dorp zelf ofwel naar de 
buurgemeenten. Wandelingen tussen  
5 à 8 km, aan gewoon tempo.  
Waar? Vertrek aan de Tabaksplanter op 
het Dorpsplein, Appelterre-Eichem
Wanneer? Elke maandag om 19.30 uur 
(van juni tot eind augustus)
Info: kvlvappelterre.eichem@gmail.com 
  

elke 2e zonDag van De maanD
opendeur Wildermolen
Wat? Opendeur van de sinds 1993 geres-
taureerde korenlintmolen
Waar? Wildermolen, Wilderstraat 97, 
Appelterre
Wanneer? Elke tweede zondag van de 
maand van 14 uur tot 18 uur. Ook open 
op molendagen of na afspraak.
Info: 054 33 19 25, 054 33 16 84,  
www.molenechos.org

elke woensDag
recreatieF mountainBiken in 
meerBeke en omgeving
Wat? Wekelijks mountainbikeritje in Meer-
beke en directe omgeving (25 à 35 km). Er 
wordt in groep gereden, de snelheid van 
de “traagste” rijder wordt gerespecteerd. 
Waar? Start op het gemeenteplein in 
Meerbeke
Wanneer? Elke woensdagavond tot eind 
juli om 19 uur 
Info: KWB Meerbeke, 054 32 90 61 (na 
20 uur)

1 juni
andrea taFi classic en una 
giornata italiana Belgio
Wat? Wielertoeristentochten van 25, 45, 
85 en 140 km. Starturen 85 en 140 km: 
van 7 uur tot 10 uur, 25 en 45 km: van  
9 uur tot 12 uur. Gratis tijd- en videoregistra-
tie op de Muur, Bosberg en Congoberg. 
In de namiddag Una Giornata Italiana 
Belgio met animatie, optredens, Itali-
aanse wagens en motors.
Waar? Graanmarkt Ninove 
Wanneer? Zondag 1 juni. Andrea Tafi 
Classic van 7 uur tot 12 uur, Una Giorna-
ta Italiano Belgio van 14 uur tot 20 uur.
Info? https://andreataficlassic.proxi-
muscyclingchallenge.be 
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3 juli 
15Feet6 (BEL) D ynamite & Poetry 

10 juli (19.00 uur)

De Valse Teefjes (BEL) Konteverkiert! 

Balltazar (BEL) De Ballen van Balltazar  

17 juli 
Pol & Freddy (BEL)  Le cirque démocratique de la Belgique 

24 juli - De Donderdagen ‘Leader’ (19.00 uur)locatie: Buurthuis ‘Hofstad’, Aspelare
Einel Gury & Jérémie Ravon (ISR-FRA) The Juicy Lucy Circus Show 

Back Up Theater (NED) 
Comfortable 

31 juli  De Donderdagen & De Koers (18.30 uur)Fietswolven 
Meneer Fiets (BEL) 

Cabaret 
Bicyclet (BEL)

Zinderling
Velodroom (BEL)  

7 augustus - locatie: stadspark 
Hopla Circus (BEL) 

Face to fake 

14 augustusOuch Entertainment (IER)Cirque de Sally  
Circus Katoen (BEL-NED) 

Ex-aequo 

21 augustus
100 Racines (FRA) 

Au pied du mur 

Elke donderdag 
van juli en augustus 

om 20 uur (tenzij anders vermeld) 

Graanmarkt Ninove 
(tenzij anders vermeld) 

(bij regenweer: CC De Plomblom) 

Gratis! 

Organisatie & Info: 
dienst cultuur 

Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 
054 31 32 87 - cultuur@ninove.be

Met medewerking van 
CC De Plomblom

NinoveNinove
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Waar? Vertrek aan het oud stadhuis, 
Oudstrijdersplein 6, Ninove
Wanneer? Zondag 8 juni om 14 uur
Info: dienst toerisme, 054 31 32 85,  
toerisme@ninove.be 

molentochten
Wat? Wandelingen met start aan de 
windmolen “ter zeven wegen” (een ka-
boutertocht van 4 km met vraagjesblad 
voor onderweg, gewone wandelroutes 
van 4, 8, 12 of 16 km) en fietstochten van 
25 of 50 km. Een gedeelte van de Heire-
baan is afgesloten tussen 13 uur en  
17 uur, zodat jonge gezinnen hun 
kinderen kunnen leren fietsen. Aan de 
windmolen zelf is er tussen 16 uur en  
19 uur muziek van Brass4You.
Wanneer? Zondag 8 juni. Vrij vertrek 
tussen 8.30 uur en 15 uur.
Info: 0473 31 37 08

podiumoptreden  
sinksenkermis
Wat? Podiumoptreden van Café Radio
Waar? Oudstrijdersplein - Langemunt-
straat, Ninove
Wanneer? Zondag 8 juni van 18 uur  
tot 21 uur
Info: dienst evenementen, 054 31 32 88, 
evenementen@ninove.be  

autoWijding pollare
Wat? Bedevaartmis en zegening van 
voertuigen 
Waar? Parochiekerk Pollare
Wanneer? Zondag 8 juni om 10 uur 
(mis). Vanaf 11.45 uur zegening voertui-
gen. Ook op zondag 15 juni.
Info: 0477 41 02 37

11 juni
BaBBelonië
Wat? Wil je je stadsgenoten beter leren 
kennen? Heb je zin in boeiende gesprek-

ken en leuke activiteiten? In Babbelonië 
ontmoeten Nederlandstaligen en an-
derstaligen elkaar. Je praat in groepjes 
over alledaagse dingen: kinderen en 
ouderen, feesten, ziekte en gezondheid, 
werk. Of je kookt samen, maakt een 
wandeling, neemt deel aan een buurt-
feest, bezoekt een museum. 
Waar? Jeugdcentrum De Kuip,  
Parklaan 1, Ninove
Wanneer? Woensdag 11 juni van 9 uur 
tot 11 uur. Ook op woensdag 4, 18 en  
25 juni.
Info: 054 41 48 02, vlad@vormingplus.be, 
www.vormingplus-vlad.behttp

12 – 13 juni
koken in de BioWinkel
Wat? Voor de Bioweek haalt de biowin-
kel het beste uit haar rekken en leert 
je koken met het breed gamma aan 
bioproducten. Ondertussen leer je ook 
waarom kiezen voor bio vaak gezonder 
en puurder is.
Waar? Bio Shop De Korenaar,  
Weggevoerdenstraat 36, Ninove
Wanneer? Donderdag 12 juni van  
9.30 uur tot 12.30 uur. 
Ook op donderdag 12 juni van 13 uur  
tot 18.30 uur en vrijdag 13 juni van 9 uur 
tot 12.30 uur
Info: bioshop.ninove@pandora.be

14 juni
opendeurdag academie  
Beeldende kunst
Wat? Opendeurdag academie beeldende 
kunst in alle ateliers. Inschrijven voor 
schooljaar 2014/2015 mogelijk.
Waar? Academie beeldende kunst, 
Parklaan 1, Ninove
Wanneer? Zaterdag 14 juni van 10 uur 
tot 17 uur
Info: 053 64 55 97, www.ninove.be

Wandeling hoF van mulders
Wat? Wandeling van ongeveer 30 km 
voor ruiters en menners  
Waar? Vertrek aan Hof Van Mulders, 
Paellepelstraat 42, Nederhasselt 
Wanneer? Zondag 1 juni, vrij vertrek 
tussen 9 uur en 10.30 uur.
Info: 0473 92 62 68, 0477 34 31 84,  
www.hofvanmulders.be

4 juni
BaBBelonië
Wat? Wil je je stadsgenoten beter leren 
kennen? Heb je zin in boeiende gesprek-
ken en leuke activiteiten? In Babbelonië 
ontmoeten Nederlandstaligen en an-
derstaligen elkaar. Je praat in groepjes 
over alledaagse dingen: kinderen en 
ouderen, feesten, ziekte en gezondheid, 
werk. Of je kookt samen, maakt een 
wandeling, neemt deel aan een buurt-
feest, bezoekt een museum. 
Waar? Jeugdcentrum De Kuip,  
Parklaan 1, Ninove
Wanneer? Woensdag 4 juni van 9 uur tot 
11 uur. Ook op woensdag 11, 18 en 25 juni.
Info: 054 41 48 02, vlad@vormingplus.be, 
www.vormingplus-vlad.be

5 juni
Zanghappening  
children oF the street
Wat? De organisatie Children of the 
Street concerteert ten voordele van 

straatkinderen in 
het Zuiden, dit jaar 

in Nepal. Op deze 
zanghappening “voor 

het goede doel” voor 
lagere schoolkinderen 

is iedereen welkom. Vanaf 
11 uur zijn er workshops in 

en rond het cultuurcentrum. Het 
echte feest barst los om 13 uur.

Waar? CC De Plomblom, Graanmarkt 
12, Ninove
Wanneer? Donderdag 5 juni vanaf 11 uur
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be

7 juni
kennismaking  
planteninventarisatie
Wat? Kennismaking met de flora van 
onze reservaten
Waar? Einde Spoorwegstraat, Outer
Wanneer? Zaterdag 7 juni van 14 uur tot 
17 uur
Info: 0486 57 04 53, 
frederik.de.coster@natuurpuntninove.be, 
www.natuurpunt.be/ninove

8 juni
kermis ninove

stadsWandeling  
(en inhuldiging  
gerestaureerde aBdijkerk)
Wat? Ninove dankt zijn ontstaan onder-
meer aan de verdwenen Norbertijner-
abdij die eeuwenlang het doen en laten 
van de stad mee bepaalde. Ons grootste 
monument is zonder enige twijfel de 
barokke abdijkerk, nu schitterend ge-
restaureerd. Maar welke sporen liet de 
abdij nog na? En waar vind je het Ninove 
uit de middeleeuwen vandaag terug? Je 
leert er alles over op deze wandeling. 
Aansluitend kan je de feestelijke inhuldi-
ging van de abdijkerk meemaken.
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15 juni
autoWijding pollare
Wat? Bedevaartmis en zegening van 
voertuigen 
Waar? Parochiekerk Pollare
Wanner? Zondag 15 juni om 10 uur 
(mis). Vanaf 11 uur zegening voertuigen. 
Ook op zondag 8 juni.
Info: 0477 41 02 37

17 juni
Wk voetBalmatch  
rode duivels
Wat? WK voetbalwedstrijden van de 
Rode Duivels op groot scherm
Waar? 
-  Brouwerij Slaghmuylder, Dender-

houtembaan 2, Ninove (Karnavalraad 
Ninove i.s.m. brouwerij Slaghmuylder)

-  Stationsplein Ninove (Wim Van Der 
Haeghen)

-  Plein aan De Twijnster (vzw NEP)
Wanneer? Dinsdag 17 juni om 18 uur. Ook 
op 22 juni om 18 uur en 26 juni om 22 uur. 
Info:  
-  054 33 18 31, info@witkap.be,  

www.witkap.be (Karnavalraad Ninove 
i.s.m. brouwerij Slaghmuylder)

-  0487 99 77 36, prinsporto@live.be 
(Wim Van Der Haeghen)

-  0476 55 71 00, tiemen_vansteenberg-
he@hotmail.com (vzw NEP)

18 juni
BaBBelonië
Wat? Wil je je stadsgenoten beter leren 
kennen? Heb je zin in boeiende gesprek-
ken en leuke activiteiten? In Babbelonië 
ontmoeten Nederlandstaligen en an-
derstaligen elkaar. Je praat in groepjes 
over alledaagse dingen: kinderen en 
ouderen, feesten, ziekte en gezondheid, 
werk. Of je kookt samen, maakt een 
wandeling, neemt deel aan een buurt-
feest, bezoekt een museum. 
Waar? Jeugdcentrum De Kuip,  
Parklaan 1,  Ninove
Wanneer? Woensdag 18 juni van 9 uur tot 
11 uur. Ook op woensdag 4, 11 en 25 juni.
Info: 054 41 48 02, vlad@vormingplus.be, 
www.vormingplus-vlad.be

21 juni
topdagen/Braderij/ 
sint-pietersFeesten
Wat? Topdagen met tal van activiteiten 
voor jong en oud op zaterdag en zondag. 
Braderij in de binnenstad en  
Sint-Pietersfeesten.
Waar? Ninove centrum
Wanneer? Zaterdag 21 juni van 9.30 uur 
tot 18 uur. Ook op zondag 22 juni van  
14 uur tot 18 uur.
Info: nathalie.deraedt@telenet.be

22 juni
kermis aspelare
kermis meerBeke
topdagen/Braderij/ 
sint-pietersFeesten
Wat? Topdagen met tal van activiteiten 
voor jong en oud op zaterdag en zondag. 
Braderij in de binnenstad en  
Sint-Pietersfeesten.
Waar? Ninove centrum
Wanneer? Zondag 22 juni van 14 uur tot 
18 uur. Ook op zaterdag 21 juni van  
9.30 uur tot 18 uur. 
Info: nathalie.deraedt@telenet.be

Wk voetBalmatch rode duivels
Wat en waar? Zie 17 juni
Wanneer?  Zondag 22 juni om 18 uur. 
Ook op 17 juni om 18 uur en 26 juni om 
22 uur. 
Info:  
-  054 33 18 31, info@witkap.be,  

www.witkap.be (Karnavalraad Ninove 
i.s.m. brouwerij Slaghmuylder)

-  0487 99 77 36, prinsporto@live.be 
(Wim Van Der Haeghen)

-  0476 55 71 00, tiemen_vansteenberg-
he@hotmail.com (vzw NEP)

25 juni
BaBBelonië
Wat? Wil je je stadsgenoten beter leren 
kennen? Heb je zin in boeiende gesprek-
ken en leuke activiteiten? In Babbelonië 
ontmoeten Nederlandstaligen en an-
derstaligen elkaar. Je praat in groepjes 
over alledaagse dingen: kinderen en 
ouderen, feesten, ziekte en gezondheid, 
werk. Of je kookt samen, maakt een 
wandeling, neemt deel aan een buurt-
feest, bezoekt een museum. 
Waar? Jeugdcentrum De Kuip,  
Parklaan 1, Ninove
Wanneer? Woensdag 25 juni van 9 uur tot 
11 uur. Ook op woensdag 4, 11 en 18 juni.
Info: 054 41 48 02, vlad@vormingplus.be, 
www.vormingplus-vlad.be

26 juni
Wk voetBalmatch rode duivels
Wat en waar? Zie 17 juni
Wanneer? Donderdag 26 juni om 22 uur. Ook 
op 17 juni om 18 uur en 22 juni om 18 uur. 
Info:  
-  054 33 18 31, info@witkap.be,  

www.witkap.be (Karnavalraad Ninove  
i.s.m. brouwerij Slaghmuylder)

-  0487 99 77 36, prinsporto@live.be            
(Wim Van Der Haeghen)

-  0476 55 71 00, tiemen_vansteenberg-
he@hotmail.com (org. vzw NEP)

regiotoer
Wat? Mountainbiketocht met een ba-
sislus van 80 km, die kan opgebouwd 
worden tot maximum 145 km via de 
plaatselijke lussen.
Waar? Startplaatsen: Ninove (voetbal-
terrein E. Winnik, Minnenhofstraat), 
Erpe-Mere, Herzele, Zottegem,  
Geraardsbergen, Haaltert
Wanneer? Zaterdag 14 juni. Start tussen 
7 uur en 10.30 uur
Info: Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaan-
deren, www.regiotour.be 

van 14 juni tot en met 22 juni
eindejaarstentoonstelling 
academie Beeldende kunst
Wat? Eindejaarstentoonstelling acade-
mie beeldende kunst met werken van de 
leerlingen van de hogere graad teken-
kunst, schilderkunst, bouwkunst, kant 
en textiel en werk van de afstuderende 
leerlingen.
Waar? CC De Plomblom, Graanmarkt 
12 en oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 

Ninove
Wanneer? Van zaterdag 14 juni tot en 

met zondag 22 juni. Open tijdens 
de kantooruren en tijdens het 

weekend van 14 uur tot 18 uur.
Info: 053 64 55 97,  

www.ninove.be
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29 juni
kermis okegem

opendeur rijBaan  
molenZicht
Wat? Opendeur van de manège en dres-
suurstal met BBQ en show
Waar? Rijbaan Molenzicht, Rendestede 
2, Denderwindeke 
Wanneer? Zondag 29 juni vanaf 11 uur, 
14.30 uur: show en spektakel
Info: www.rijbaanmolenzicht.be

30 juni
de aBdijkerk en  
archeologische  
opgravingen in ninove
Wat? Bezoek aan de abdijkerk en enkele 
archeologisch waardevolle plekken  
errond met een gids van de stad Ninove
Waar? Afspraak op het dr. Hemerijckx-
plein, Ninove
Wanneer? Maandag 30 juni om 14 uur
Info: 054 41 48 02, vlad@vormingplus.be, 
www.vormingplus-vlad.be

30 juni tot en met 29 augustus
speelpleinWerking  
denderWindeke
Wat? Speelpleinwerking voor kinderen 
geboren vanaf 2002 tot en met 2010. 
Inschrijven kan dagelijks.
Waar? Stedelijke basisschool, Edingse-
steenweg 344, Denderwindeke
Wanneer? Vanaf maandag 30 juni tot en 
met vrijdag 29 augustus (niet op 21 juli 
en 15 augustus) van 9 uur tot  
17 uur (gratis voor- en na-opvang tussen 
7 uur en 9 uur en 17 uur en 18 uur).
Info: Bart Barbieur, 0473 31 37 08,  
bartbarbieur@hotmail.be

Fietsen met de Blue-Bike
Zie juni

Wekelijkse Wandeling in en 
rond appelterre-eichem
Zie juni

opendeur Wildermolen
Zie juni

recreatieF mountainBiken in 
meerBeke en omgeving
Zie juni

Fietsparcours:  
“tinel. het landschap”
Zie 28 juni

tentoonstelling:  
“tinel. de tekeningen” 
Zie 28 juni

speelpleinWerking  
denderWindeke
Zie 30 juni

1 juli tot en met 22 augustus
speelplein karrot
Wat? Speelpleinwerking voor kinderen 
van 6 tot 14 jaar. Knutsel je graag? Heb 
je ooit al vriendschapsbandjes gemaakt? 
Bouw je graag een kamp met je vrien-
den? Zin om pannenkoeken of andere 
lekkernijen te bakken? Speel je graag 
spelletjes met andere kinderen? … Ver-
wacht je aan nog veel meer op speel-
plein Karrot! Je kan er elke dag kiezen 
uit leuke, originele, spannende, grappige 
en boeiende activiteiten en uitstappen. 
Waar? Jeugdcentrum De Kuip,  
Parklaan 1, Ninove
Wanneer? Iedere werkdag tijdens de 
zomervakantie van dinsdag 1 juli tot en 
met vrijdag 22 augustus (geen speel-
pleinwerking op vrijdag 11 juli, maandag 
21 juli en vrijdag 15 augustus) van 8 uur 
tot 17 uur.
Info: www.jeugdninove.be,  
www.facebook.com/SpeelpleinWerking-
NinoveDeKarrot

1 juli tot 30 augustus
de schatten van vlieg  
in ninove
Wat? Naar jaarlijkse gewoonte kunnen 
kinderen tijdens de zomervakantie in de 
bib speuren naar de schat van Vlieg!  
Dit jaar draait alles rond ruimtebeleving. 
Dat treft, want de bib huist dit jaar exact 
20 jaar in het gebouw op Graanmarkt 12.
Waar? Bibliotheek, Graanmarkt 12, 
Ninove
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28 juni
italiaanse avond
Wat? Italiaanse avond met Italiaanse 
muziek, hapjes en drankjes in een Itali-
aans kleedje
Waar? Café In Den Keizer,  
Burchtstraat 9, Ninove
Wanneer? Zaterdag 28 juni vanaf 17 uur
Info: tombago@hotmail.com, 0499 27 88 35

28 juni tot en met 24 augustus  
tentoonstelling:  
“tinel. de tekeningen” 
“Tinel. De tekeningen” presenteert de 
reeks “De wereld vergaat”, een dieren-
fabel uit de streek tussen Dender en 
Mark. Daarnaast selecteert de kunste-
naar tekeningen uit recente projecten 
als Scheisseimer, Flandria Catholica, 
VertelGenkVertel en Verhalen van het 
Pajottenland.
Waar? Oud stadhuis,  
Oudstrijdersplein 6, Ninove
Wanneer? 28 juni tot en met 24 augus-
tus. Weekdagen van 9 uur tot 14 uur, 
zater-, zon- en feestdagen van 14 uur tot 
18 uur, nocturnes op donderdag van  
16 uur tot 22 uur.
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 

28 juni tot en met 24 augustus  
Fietsparcours:  
“tinel. het landschap”
Wat? Een gezinsvriendelijk fietspar-
cours (40 km) leidt langs plekken in het 
leven van Koenraad Tinel en toeristische 
bezienswaardigheden van het Pajot-
tenland. Bij het parcours hoort een 
brochure “Koenraad Tinel80”. 
Waar? Startpunt aan dienst toerisme, 
stadhuis, Centrumlaan 100. Vrij vertrek.
Wanneer? 28 juni tot en met 24 augustus
Info + verkoop brochure: dienst toe-
risme, stadhuis, Centrumlaan 100
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Wanneer? Van 1 juli tot 30 augustus 
tijdens de openingsuren van de bib.
Info: 054 32 40 04, bibliotheek@ninove.be,  
www.ninove.be/bib,  
www.facebook.com/bibninove

van 1 juli t/m 30 augustus
tentoonstelling academie 
Beeldende kunst
Wat? Tentoonstelling academie beelden-
de kunst: werken van de leerlingen van 
de hogere graad tekenkunst, schilder-
kunst, beeldhouwkunst, kant en textiel
Waar? Bibliotheek, Graanmarkt 12, Ninove
Wanneer? Van dinsdag 1 juli tot en met 
zaterdag 30 augustus tijdens de ope-
ningsuren van de bib.
Info: 053 64 55 97, www.ninove.be

elke zaterDag
kinderrommelmarkt
Wat? Kinderrommelmarkt voor kinderen 
van 5 tot 14 jaar
Waar? Ninia plein, Centrumlaan, Ninove
Wanneer? Elke zaterdag van 5 juli tot 30 
augustus van 10 uur tot 14 uur 
Info en inschrijven:  
www.niniashoppingcenter.be

tournee savooi.  
congé in de eigen cité. 
Wat? Savooien komen uit de grond als 
het hun past. Liefst bij een lekker zonne-
tje, zalig muziekje en zoet glas. Of brut. 
Dit geldt ook voor de Savooi caravan 
en zomerterras. Hou deze zomer hun 
facebookpagina in het oog. Enkele dagen 
op voorhand delen ze mee waar ze 
opduiken. En dan verwachten ze zo veel 
mogelijk Ninovieters rond de caravan. 
Voor een klein feestje.  
Wie? Vzw Ninoofse Feesten
Waar? Ergens in Ninove
Wanneer? Check de facebookpagina 
www.facebook.com/savooifeesten
Info: www.facebook.com/savooifeesten

3 t/m 10 juli  vlaamse Feestweek
Met twee afleveringen van De Donder-
dagen, de eerste van vier Parkconcerten 
en één 11 juliviering componeren we een 
knal van een Vlaamse Feestweek. Meer 
info lees je bij de data zelf.

3 juli 
de donderdagen  
(i.k.v. vlaamse FeestWeek)
15Feet6: dynamite&poetry
Wat? Er waren eens de Engelsman 
Richard Fox, de Australische Tain  
Molendijk, de Fransman Thomas De-
chaufour en de Vlaming Jasper D’Hondt. 
Het begin van een flauwe mop? Niets 
is minder waar: de voorstelling begint 
met een bom en eindigt met een geweer. 
Tussendoor zorgen bascule, barre 
russe, Chinese mast en poëzie voor 
“Dynamite&Poetry”. 
Waar? Graanmarkt, Ninove
Wanneer? Donderdag 3 juli om 20 uur 
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 

5 juli 
dressuurstage met  
simon missiaen
Wat? Dressuurstage door Belgisch kam-
pioen Simon Missiaen 
Waar? Rijbaan Molenzicht, Rendestede 
2, Denderwindeke
Wanneer? Zaterdag 5 juli van 8.30 uur 
tot 18 uur
Info en inschrijven: 0496 45 90 39,  
info@rijbaanmolenzicht.be,  
www.rijbaanmolenzicht.be

BreugelFestijn
Wat? Breugelfestijn, optreden en traves-
tieshow
Waar? Rond De Koepoort
Wanneer? Zaterdag 5 juli vanaf 18 uur
Info: Taverne De Koepoort, 0496 98 99 57

verken de dender  
vanop een jacht
Wat? Deze zomer krijg je de kans om 
een exclusieve boottocht - drankje in-
begrepen - op een echt jacht te maken. 
Van de Zwarte Flesch in Pollare vaar je 
via het mooiste stuk van de Dender tot 
Geraardsbergen waar je anderhalf uur 
vrije tijd hebt vooraleer je terug vaart 
naar Pollare. Plaatsen zijn beperkt, snel 
reserveren is de boodschap! 
Wie? VVV-Ninove vzw
Waar? Aanlegsteiger Pollare, Schuit-
straat 
Wanneer? Zaterdag 5 juli om 10 uur.  
Ook op 6 juli en 25 augustus, 10 uur.
Info: dienst toerisme, 054 31 32 85,  
toerisme@ninove.be 

4e BuurtFeest Wijk  
“ter duyst”
Wat? Buurtfeest van de wijk “Hof Ter 
Duyst”. Animatie voor jong en oud met 
een springkasteel en oude volksspelen. 
Muziekoptreden Blazing Saddels Coun-
try Band en dansorkest Ricky’s Band. 
Iedereen welkom.
Waar? Speelplein Roslaer, Ninove
Wanneer? Zaterdag 5 juli van 14 uur tot 
2 uur
Info: 0477 47 07 23,  
buurtcomitéterduyst@gmail.com  

6 juli
kermis denderWindeke

kermis lieFeringe

kermis Winnik
Wat? Volksfeest met 
rommelmarkt, ro-
deostier, harmo-
nie Keva vanaf 
15 uur en rock-
band Promille 
vanaf 17 uur.

Waar? Om en rond de gemeentelijke 
basisschool, Edingsesteenweg 344,  
Denderwindeke
Wanneer? Zondag 6 juli vanaf 14 uur
Info: Kurt.de.smet2@telenet.be,  
info@gezinsbonddenderwindeke.be, 
www.gezinsbonddenderwindeke.be 

verken de dender  
vanop een jacht
Wat? Deze zomer krijg je de kans om 
een exclusieve boottocht - drankje in-
begrepen - op een echt jacht te maken. 
Van de Zwarte Flesch in Pollare vaar je 
via het mooiste stuk van de Dender tot 
Geraardsbergen waar je anderhalf uur 
vrije tijd hebt vooraleer je terug vaart 
naar Pollare. Plaatsen zijn beperkt, snel 
reserveren is de boodschap! 
Waar? Aanlegsteiger Pollare,  
Schuitstraat 
Wanneer? Zondag 6 juli om 10 uur.  
Ook op 5 juli en 25 augustus, 10 uur
Info: dienst toerisme, 054 31 32 85,  
toerisme@ninove.be 

oeFenjumping  
hoF van mulders
Wat? Oefenjumping Hof Van Mulders 
voor verschillende reeksen
Waar? Hof Van Mulders,  
Paellepelstraat 42, Nederhasselt
Wanneer? Zondag 6 juli om 9 uur.
Info: 0473 92 62 68, 
www.hofvanmulders.be
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7 juli
parkconcerten  
(i.k.v. vlaamse FeestWeek)
Wat? Vijfde editie - een feesteditie. 
Een nieuwe aanpak, met tijdens ieder 
parkconcert een specifiek muziekgenre. 
De eerste avond is een samenwerking 
met de stad in het kader van het Feest 
van de Vlaamse Gemeenschap, met 
Bar Sanseveria (met klassiekers uit het 
Nederlandstalige charmerepertoire) en 
Smooth Flavour (disco) op het pro-
gramma.
Waar? Stadspark Ninove
Wanneer? Maandag 7 juli van 18 uur tot 
23 uur. Ook op maandag 21 juli, 4 augus-
tus en 18 augustus.
Info: www.parkconcertenninove.be

10 juli 
de donderdagen /  
11 juliviering  
(i.k.v. vlaamse FeestWeek)
Wat?  Straattheaterfestival

13 juli
kermis neigem

Big jump ninove
Wat? Om stipt 15 uur kan je ter hoogte 
van ‘t Oeverstekske de Dender insprin-
gen om zo de aandacht te vestigen op 
de stagnerende waterkwaliteit en de 
overstromingsproblematiek van onze 
waterlopen. 
Waar? ’t Oeverstekske, Denderkaai, 
Ninove
Wanneer? Zondag 13 juli van 14.30 uur 
tot 17 uur
Info: joachim.de.maeseneer@natuurpunt-
ninove.be, www.natuurpunt.be/ninove

neigemse dorpskermis
Wat? Kermis in Neigem met volksspelen 
en optreden van De Doorbrekers
Waar? Parochiezaal Neigem,  
Pastorijstraat 1
Wanneer? Zondag 13 juli vanaf 14 uur
Info: 0478 83 87 44

dernycriterium
Wat? Criterium voor ex-profs gevolgd 
door een gevarieerd dernycriterium voor 
elite-renners zonder contract.
Waar? Binnenstad, Ninove
Wanneer? Zondag 13 juli van 14 uur tot 
20 uur
Info: Info@dernycyclingninove.be 

 17 juli  
de donderdagen
cie pol & Freddy:  
le cirque démocratique  
de la Belgique
Wat? Pol & Freddy is eigenlijk een trio 
met wortels in Shake That en CieEaEo. 
Geïnspireerd door het wereldrecord 
langste regeringsonderhandeling brengen 

Bram Dobbelaere, Sander De Cuyper en 
GabBondewel een cabaretvoorstelling 
over de grenzen van de democratie en de 
dictatoriale neigingen van de meerderheid. 
Je kan dan ook de hele voorstelling zelf re-
gisseren en manipuleren. Tapdansen met 
talloren of liever een duik in het zwembad? 
Jij kiest, de spelers dansen naar jouw pij-
pen. Een voorstelling in het zwartroodgeel 
van de Belgische vlag die begint en eindigt 
met de Brabançonne: voor de nationale 
feestdag moet je dit jaar in Ninove zijn.
Waar? Graanmarkt, Ninove
Wanneer? Donderdag 17 juli om 20 uur 
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 

20 juli
kermis appelterre

daensWandeling
Wat? De Denderstreek was dé bakermat 
van het Daensisme, eind 19de, begin 
20ste eeuw. De “Christene Volkspartij” 
werd in 1893 in een zaaltje nabij het 
station van Okegem opgericht, de Roe-
landers verdedigden de belangen van de 
arme werkman in onze streek vanuit een 
katholieke visie maar tegen de Katho-
lieke partij van Woeste… Een wandeling 
gebaseerd op een turbulente bladzijde 
uit onze geschiedenis.
Waar? Vertrek aan de kerk van Okegem  
Wanneer? Zondag 20 juli om 14 uur
Info: dienst toerisme, 054 31 32 85,  
toerisme@ninove.be 

spaanse avond
Wat? Spaanse avond met Spaanse tapas, 
drankjes, muziek en Spaanse inrichting
Waar? Café In Den Keizer, Burchtstraat 9, 
Ninove
Wanneer? Zondag 20 juli vanaf 17 uur
Info: tombago@hotmail.com,  
0499 27 88 35

- CieBalltazar: De ballen van Balltazar
 CieBalltazar vertelt de geschiede-

nis van de Roma in 35 minuten vol 
grappige situaties en circustechnische 
hoogstandjes met WC-ontstoppers, 
slappe koorden, ladders en ballen in 
alle kleuren en diameters. Gestuwd 
door de livemuziek van Jef Scheepers, 
Merijn Landuyt en Maarten Vanhoucke 
verweeft acteur Hans Vanwynsberghe 
fragmenten uit het levensverhaal van 
Balltazar en Paco tot een humoristi-
sche voorstelling.

- De Valse Teefjes
 Een eigenzinnig koor van een twin-

tigtal kleurrijke madammen brengen 
bekende songs in een verrassend dia-
lectkleedje. Pop en Rock, Schlager en 
Opera, Soul en Jazz, Strijdlied en Aria. 
Van het Gents via het Aalsters over het 
Brussels zingen zij zich een weg naar 
het Oostends en het Kempisch tot bij 
het Zeveneeks. Musicerende Teefjes 
zorgen met accordeon, tuba, viool en 
gitaar voor een charmante, ontroe-
rende, meeslepende, ondeugende en 
grappige show. Meerstemmig, swin-
gend, met een theatrale flair. 

Waar? Graanmarkt, Ninove
Wanneer? Donderdag 10 juli om 19 uur 
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 

11 juli-12 juli
de Burchtstraat Zingt  
en sWingt
Wat? Muziekoptredens discobar, rand-
animatie
Waar? Parking vroegere OCMW-site, 
Burchtstraat 46, Ninove
Wanneer? Vrijdag 11 juli vanaf 18 uur. 
Ook op zaterdag 12 juli vanaf 15 uur.
Info: 0493 15 73 37,  
demeyerpeter@hotmail.com   
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21 juli
parkconcerten
Wat? Vijfde editie - een feesteditie.  
Een nieuwe aanpak, met tijdens ieder 
parkconcert een specifiek muziekgenre. 
Op 21 juli met Laura Omloop, ICTC en 
Great Queen Rats.
Waar? Stadspark, Ninove
Wanneer? Maandag 21 juli van 18 uur 
tot 23 uur. Ook op maandag 7 juli,  
4 augustus en 18 augustus.
Info: www.parkconcertenninove.be

tWeede grote prijs marc 
torrekens
Wat? Jogging in Appelterre. Tot en met  
6 jaar: 400 m, 7 – 12 jaar: 800 m, vanaf 
13 jaar: 4, 8 of 12 km.
Waar? Start en aankomst aan café  
Den Breughel, Hellestraat 84,  
Appelterre-Eichem
Wanneer? Maandag 21 juli. Start om  
14 uur (tot 6 jaar), om 14.30 uur  
(7 – 12 jaar) en om 15 uur (vanaf  
13 jaar). Inschrijven in café 
Den Breughel vanaf 13 uur.
Info: café Den Breughel (054 33 47 72), 
Anja Stevens (0476 24 03 59),  
yves.de.klerck@telenet.be,  
davykellynanoe@gmail.com

Waar? Buurthuis Hofstad en omgeving, 
Nederhasseltstraat, Aspelare
Wanneer? Donderdag 24 juli om 19 uur 
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 

grote prijs Beeckman -  
de caluWé
Wat? Wielerwedstrijd voor elite met 
contract op grondgebied Ninove
Waar? Stadscentrum Ninove. Start en 
aankomst: Astridlaan.
Wanneer? Donderdag 24 juli van 14 uur 
tot 18 uur
Info: pascal.carael@telenet.be

27 juli
kermis ninove

podiumoptreden  
generation6
Wat? Muziekoptreden van Generation6 
n.a.v. de zomerkermis in Ninove
Waar? Oudstrijdersplein/Langemunt-
straat
Wanneer? Zondag 27 juli om 18 uur
Info: dienst evenementen, 054 31 32 88, 
evenementen@ninove.be

31 juli
de donderdagen & de koers 
Wat? Tussen de Grote Prijs Boerken 
Beeckman (24 juli) en het Natourcriterium 
(3 augustus) brengen De Donderdagen 
een ode aan de Echte Koers en de Straffe 
Coureurs. We presenteren drie voorstel-
lingen met het veloke in een hoofdrol. 
Samen zorgen ze voor stuntwerk waarvan 
Tom Boonen het in de broek doet.

- De proloog: Cie Fietswolven: Meneer 
Fiets 

 Een passant met een vreemd bela-
den fiets en twee spelers die geen 
onderdeel van de fiets onbenut laten: 
“fietswolven” Koen De Baets en Tom 

Oosterlinck maken reeds 15 jaar 
figurentheater op straat. Vioolcollec-
tief De Ontsnapte Moeders vergezelt 
deze woordeloze “knipoog naar de 
tragiek van een onbereikbare liefde 
en de meer doortastende rivaal” met 
folk, klezmer en  wereldmuziek. Net 
wat nodig is om Meneer Fiets de juiste 
vrolijkheid of tristesse te geven. 

- De klassieker: Cabaret Bicyclet
 Onderweg naar een tribuneplaats houdt 

wielerploeg Cabaret Bicyclet halt voor 
een laatste training. Een training of 
een feest? De ploeg transformeert de 
volgwagen in een levensecht cabaret dat 
swingt en danst. Met Giuseppe Cabaretti 
(Jef Scheepers): pelotontrekker eerste 
klas. Julietta Cabaretti (Tine Vandenbus-
sche): alleen van haar wil de winnaar 
de bloemen. Luisa Cabaretti (Maira De 
Oliveira Aggio): loeihard op de massage-
tafel. Raffaele Cabaretti (Brecht Devloo): 
alle gekheid op een vélo en serieus wat 
swing op de dansvloer. Tex (Nik Phelps): 
rots in de branding voor een stuurloos 
schip als de familie Cabaretti! 

- De bergprijs: Cie Zinderling: Velodroom 
 De kettingen zijn gesmeerd, de tribu-

nes afgestoft. Maar zijn ook de vedet-
ten van de velodroom Gérard Genard 
en Silvio Benotto er klaar voor? En 
hoe overleeft hun ploegleider, mental 
coach, hoofdsponsor en catering 
manager Ludo Balcaen de Hel van 
het Noorden? De supporters scharen 
zich achter één van de vedetten en 
gaan voluit voor de overwinning in dit 
“straatspektakel ter ophemeling van 
het Belgische wielrennen”! 

Waar? Graanmarkt, Ninove
Wanneer? Donderdag 31 juli vanaf  
18.30 uur 
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 

24 juli
de donderdagen “leader” 
Wat? Kermis op de Graanmarkt, en 
dus wijken De Donderdagen (voor het 
eerst!) uit naar een deelgemeente. In 
vijf deelgemeenten loopt immers het 
Leaderproject “Dynamiet in de dorpen”. 
De Donderdagen maken er een minifes-
tivalletje van, met twee toppers uit het 
internationale straattheatercircuit.

- Back Up Theater: Comfortable 
 In het haute-cuisinespektakel van 

Back Up Theater leidt buiten koken 
tot gebakken lucht. Met comfortabel 
stuntwerk en een snufje zout dek-
ken de eigengereide koks Johannes 
Fischer, Anja van Wijngaarden en 
Michel Lindner de tafel. Tussen het 
messenwerpen en het groente snijden 
komen Zorro, het vrijheidsbeeld, ter-
roristen, Maria en Chinese leeuwen in 
razende achtervolgingen en komische 
slapstick voorbijgeflitst. Verbazend 
eigenlijk dat er op het einde werkelijk 
soep is. 

- Einel Gury & Jérémie Ravon:  
The Juicy Lucy Circus Show 

 De Israëlische luchtacrobate Einel Gury 
en de Franse podiumkunstenaar Jérémie 
Ravon maken samen de Juicy Lucy Cir-
cus Show. Rozenblaadjes en een heerlijk 
bad zijn de smaakmakers van een 
klassiek, komisch liefdesverhaal over de 
artieste die wacht op de liefde van haar 
leven, maar niet weet hoe dichtbij de 
prins op het witte paard zich wel bevindt.
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Fietsen met de Blue-Bike
Zie juni

Wekelijkse Wandeling in en 
rond appelterre-eichem
Zie juni

opendeur Wildermolen
Zie juni

speelplein karrot
Zie juli

de schatten van vlieg in 
ninove
Zie juli

kinderrommelmarkt
Zie juli

Fietsparcours:  
“tinel. het landschap”
Zie 28 juni

tentoonstelling:  
“tinel. de tekeningen” 
Zie 28 juni

tentoonstelling academie 
Beeldende kunst
Zie juli

tournee savooi.  
congé in de eigen cité. 
Wat? Savooien komen uit de grond als 
het hun past. Liefst bij een lekker zonne-
tje, zalig muziekje en zoet glas. Of brut. 
Dit geldt ook voor de Savooi caravan 
en zomerterras. Hou deze zomer hun 
facebookpagina in het oog. Enkele dagen 
op voorhand delen ze mee waar ze 
opduiken. En dan verwachten ze zo veel 
mogelijk Ninovieters rond de caravan. 
Voor een klein feestje.  
Waar? Ergens in Ninove
Wanneer? Check de facebookpagina 
www.facebook.com/savooifeesten
Info: www.facebook.com/savooifeesten

1 augustus
streekBierenavond
Wat? Maak kennis met meer dan  
15 verschillende streekbieren en geniet 
van allerlei optredens
Waar? Lokalen Scouts en Gidsen,  
Nederhasseltstraat 338, Aspelare
Wanneer? Vrijdag 1 augustus  
vanaf 21 uur
Info: groepsleiding@mandus.be,  
www.mandus.be 

openluchtFuiF
Wat? Openluchtfuif van scouts Ninove in  
drie tenten
Waar? Weide Hof Eendenplas,  
Halsesteenweg 100, Meerbeke
Wanneer? Vrijdag 1 augustus  
vanaf 21 uur
Info: 0472 83 24 92, tim@scoutsninove.be 
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3 augustus
kermis ninove rechteroever
rechteroever Feest
Wat? Rechteroever Feest met optredens 
van Luc Jones, Nicky Jones en Garry 
Hagger 
Waar? Dr. Hemerijckxplein, Ninove
Wanneer? Zondag 3 augustus van  
16 uur tot 23 uur
Info: nathalie.deraedt@telenet.be,  
pascal.carael@telenet.be

internationaal  
natourcriterium ninove
Wat? Belgisch kampioenschap medici: 
start om 12.45 uur. Kampioenschap 
van groot Ninove voor wielertoeristen: 
start om 14.30 uur. Criterium voor 
Dames Elite: start om 15.45 uur. Tijdrit 
profs: start om 17.30 uur. Internationaal 
Natourcriterium voor heren Elite met 
deelname van internationale toppers: 
start om 18.15 uur.
Waar? Binnenstad Ninove, start en  
aankomst op de Onderwijslaan 
Wanneer? Zondag 3 augustus  
van 12.45 uur tot 20.30 uur
Info: www.flanderscyclingevents.be

4 augustus
parkconcerten
Wat? Vijfde editie - een feesteditie. Een 
nieuwe aanpak, met tijdens ieder park-
concert een specifiek muziekgenre.  
Op 4 augustus met Subliminal en  
Bram & Lennert ft. Discoballs.
Waar? Stadspark, Ninove
Wanneer? Maandag 4 augustus van  
18 uur tot 23 uur. Ook op maandag  
7 juli, 21 juli en 18 augustus.
Info: www.parkconcertenninove.be

7 augustus  
de donderdagen  
hopla circus: Face to Fake
Wat? Zes oud-leerlingen van de Brus-
selse circusschool, zes nationaliteiten, 
één waanzinnig project: Hopla Circus. In 
de Mexicaanse boksring is niemand wat 
hij/zij lijkt en toont elke “luchador” het 
beste van zichzelf om zijn kwetsbaarheid 
te verbloemen. Worstelaars, een funky 
ceremoniemeester, adembenemende 
acrobaten en gogo dansers zorgen voor 
dé freaky act van De Donderdagen 2014. 
Waar? Stadspark, Ninove
Wanneer? Donderdag 7 augustus om 20 uur 
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 

9 augustus
clouseau on tour
Wat? Wettelconcerten met Clouseau als  
hoofdact
Waar? Dr. Hemerijckxplein, Ninove
Wanneer? Zaterdag 9 augustus vanaf 18 uur
Info: www.nepro.be 
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smaakFietstocht
Wat? Niet-begeleide familiefietstocht 
van 25 km met verrassende stop-
plaatsen waar je kan proeven van onze 
lekkere Witkap, Ninoofse vlaai, een 
ijsje… Onder alle deelnemers zal er één 
boottocht voor 2 personen op een jacht 
op de Dender worden verloot. 
Waar? Vertrek en inschrijven in café In 
Den Keizer, Burchtstraat 9, Ninove 
Wanneer? Zondag 10 augustus.  
Vrij vertrek tussen 13 uur en 15 uur.   
Info: dienst toerisme, 054 31 32 85,  
toerisme@ninove.be 

11 – 22 augustus
taalspeelBad
Wat? Het Taalspeelbad biedt andersta-
lige kinderen de kans om op een speelse 
manier met leeftijdgenootjes hun 
Nederlands op te frissen. Een team van 
monitoren zorgt er voor dat de kinderen 
twee fijne weken hebben én iets bijleren. 
Voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar.
Waar? Jeugdcentrum De Kuip,  
Parklaan 1, Ninove
Wanneer? Van maandag 11 augustus 
tot en met vrijdag 22 augustus (niet op 
vrijdag 15 augustus)
Inschrijven en info: dienst sociale zaken, 
sociale.zaken@ninove.be, 054 31 32 45 

14 augustus
de donderdagen 
- Ouch Entertainment: “Cirque de 

Sally”
De Ierse Brusselaar Colm O’ Grady 
heeft al meer dan tien solovoorstel-
lingen op de teller. In zijn jongste show 
“Cirque de Sally” kruipt hij in de huid 
van de wegdeemsterende circusster 
Sally. Als ze haar breinaalden aan de 
kant legt en nog één keer in de ring 
kruipt, herontdekt ze tot haar eigen 
verbazing lang vervlogen circustech-
nieken en daarmee ook haar jeugd en 
vitaliteit. Met alledaagse voorwerpen 
dwingt ze zichzelf in buitengewone 
situaties. Poëtisch en excentriek. 

- Circus Katoen: Ex-aequo
 Waar komt haar kamerplant, waar 

zetten we de kast? Wat gebeurt er 
als twee karakters met elkaar gaan 
samenwonen? Speels en fysiek 
verkennen Sophie van der Vuurst de 
Vries en Willem Balduyck hun nieuwe 
levensruimte. Ze drijven elkaar tot 
het uiterste in een wonderschone en 
ontroerende voorstelling met straffe 
capriolen en simpele objecten,  
gemaakt vanuit een gezamenlijke 
liefde voor de natuur. 

Waar? Graanmarkt, Ninove
Wanneer? Donderdag 14 augustus om 
20 uur 
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 

15 augustus
tropische avond
Wat? Tropische avond met cocktailbar
Waar? Café In Den Keizer,  
Burchtstraat 9, Ninove
Wanneer? Vrijdag 15 augustus  
vanaf 17 uur
Info: tombago@hotmail.com, 0499 27 88 35

16 augustus
mega jens Beach
Wat? Beachvolleybaltornooi. Op zater-
dag 16 augustus zijn de recreatieve ploe-
gen aan de beurt. Zij spelen 4 tegen 4. 
Waar? Jensbeachvelden, Kaatsweg, 
Ninove
Wanneer? Zaterdag 16 augustus vanaf  
9 uur. Ook op zondag 17 augustus vanaf 
9 uur.
Info: www.mevocmeerbeke.be

Zomerkermis outer
Wat? Openluchtfuif met optredens van  
2 Play Live, Bram & Lennert en Jo Vally. 
Waar? Dorpsplein, Smid Lambrecht-
straat, Outer
Wanneer? Zaterdag 16 augustus vanaf 
20 uur
Info: 0496 02 84 18, 054 32 01 23 

17 augustus
kermis outer
kermis okegem

mega jens Beach
Wat? Beachvolleybaltornooi. Op zondag 
spelen de competitieve ploegen 2 tegen 
2. Ook demowedstrijd tussen 2 ploegen 
uit het Belgian beachcircuit.
Waar? Jensbeachvelden, Kaatsweg, 
Ninove
Wanneer? Zondag 17 augustus vanaf  
9 uur. Ook op zaterdag 16 augustus 
vanaf 9 uur. 
Info: www.mevocmeerbeke.be

18 augustus
parkconcerten
Wat? Vijfde editie - een feesteditie.  
Een nieuwe aanpak, met tijdens ieder 
parkconcert een specifiek muziekgenre. 
Op 18 augustus met Corsari’s, Alterna-
tive Nation en De Romeos.

openBrouWerijdagen  
BrouWerij slaghmuylder
Wat? Brouwerijbezoek van moutzolder 
tot bierkelder, museum met draaiende 
stoommachine, bierattributenmarkt, de-
gustatie, optredens van “Die Original Dorf-
musikanten” uit Pittem en Yah Tararah
Waar? Brouwerij Slaghmuylder,  
Denderhoutembaan 2, Ninove
Wanneer? Zaterdag 9 augustus 
om 13 uur. Ook op zondag 10 augustus 
om 13 uur.
Info: 054 33 18 31, info@witkap.be,  
www.witkap.be

10 augustus
kermis ninove - nederWijk  
en pamelstraat

kermis outer leBeke

openBrouWerijdagen  
BrouWerij slaghmuylder
Wat? Brouwerijbezoek van moutzolder 
tot bierkelder, museum met draaiende 
stoommachine, degustatie, optredens 
van “Die Original Dorfmusikanten” uit 
Pittem en Yah Tararah
Waar? Brouwerij Slaghmuylder,  
Denderhoutembaan 2, Ninove
Wanneer? Zondag 10 augustus  
om 13 uur. Ook op zaterdag  
9 augustus om 13 uur.
Info: 054 33 18 31,  
info@witkap.be,  
www.witkap.be
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Waar? Stadspark, Ninove
Wanneer? Maandag 18 augustus van  
18 uur tot 23 uur. Ook op maandag 7 juli, 
21 juli en 4 augustus.
Info: www.parkconcertenninove.be

21 augustus  
de donderdagen
cie 100 racines: au pied du 
mur
Het jonge Franse duo Cie 100 Racines 
gebruikt het gebergte als metafoor 
voor hinderpalen en  onwaarschijn-
lijke overtochten op de levensweg: van 
de muur naar de bijl, van de bijl naar 
de koord, van de koord weer naar de 
muur. Pauline Savy en Thomas Petrucci 
mengen hedendaagse circustechnieken 
met muurklimmen in een burleske “cir-
qu’escalade”. Een voorstelling waarin de 
wetten van de gewichtloosheid handig 
onderuit worden gehaald. Een mooi 
slotakkoord op De Donderdagen 2014.

Waar? Graanmarkt, Ninove
Wanneer? Donderdag 21 augustus om 
20 uur 
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 

22 augustus
openluchtFilm 
Wat? Allez, Eddy
Waar? Voorde, Ophemstraat ter hoogte 
van de kermistent (regenlocatie in de 
buurt) 
Wanneer? Vrijdag 22 augustus. De film 
begint om 21 uur (animatie vanaf 20 uur) 
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 

kermis voorde 
Wat? Antiek- en rommelmarkt en ker-
misjogging
Waar? Feesttent, Ophemstraat, Voorde.
Wanneer? Zondag 24 augustus vanaf  
9 uur (rommelmarkt, jogging vanaf  
15 uur). Ook op 25 en 26 augustus.
Info: www.depuitenrijders.be

25 augustus
kermis voorde 
Wat? Seniorennamiddag met optredens 
van The Sunsets en Luc Steeno
Waar? Feesttent, Ophemstraat, Voorde
Wanneer? Maandag 25 augustus vanaf 
14 uur. Ook op 24 en 26 augustus.
Info: www.depuitenrijders.be

verken de dender  
vanop een jacht
Wat? Deze zomer krijg je de kans om 
een exclusieve boottocht - drankje in-
begrepen - op een echt jacht te maken. 

23 augustus
kermis outer molenWijk

opendeurdagen manège  
de kalmoes 
Wat? Opendeurdagen met ponygewen-
ning, pony- en paardrijden, schminck-
stand, paardentombola, springkastelen 
Waar? De Kalmoes, Neep 82, Meerbeke 
Wanneer? Zaterdag 23 augustus van  
12 uur tot 20 uur. Ook op zondag  
24 augustus van 12 uur tot 20 uur.
Info: 0477 79 14 04, info@dekalmoes.be, 
www.dekalmoes.be

24 augustus
kermis voorde

opendeurdagen  
manège de kalmoes 
Wat? Opendeurdagen met ponygewen-
ning, pony- en paardrijden, schminck-
stand, paardentombola, springkastelen
Waar? De Kalmoes, Neep 82, Meerbeke 
Wanneer? Zondag 24 augustus van  
12 uur tot 20 uur. Ook op zaterdag 
23 augustus van 12 uur tot 20 uur.
Info: 0477 79 14 04, info@dekalmoes.be, 
www.dekalmoes.be

hengelWedstrijd
Wat? Nationale hengelwedstrijd langs de 
oevers van de Dender in Okegem (recht-
over standbeeld Den Dikken Van Pamel)
Waar? Denderkaai, Okegem 
Wanneer? Zondag 24 augustus van  
13 uur tot 17 uur
Info: waterduivels@hotmail.com

openluchtFilm 
Wat? Marina
Waar? Pollare, Zwarte Flesch (regen-
locatie in de buurt) 
Wanneer? Zondag 24 augustus. De film 
begint om 21 uur (animatie vanaf 20 uur) 
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 

Van de Zwarte Flesch in Pollare vaar je 
via het mooiste stuk van de Dender tot 
Geraardsbergen waar je anderhalf uur 
vrije tijd hebt vooraleer je terug vaart 
naar Pollare. Plaatsen zijn beperkt, snel 
reserveren is de boodschap! 
Waar? Aanlegsteiger Pollare, Schuitstraat 
Wanneer? Maandag 25 augustus om  
10 uur. Ook op 5 en 6 juli, 10 uur
Info: dienst toerisme, 054 31 32 85,  
toerisme@ninove.be 

25 augustus – 29 augustus
moBiele speelpleinWerking 
okegem
Wat? Speelpleinwerking op locatie in het 
buurthuis van Okegem 
Waar? Buurthuis ’t Kouterken, Kouter-
baan 34, Okegem
Wanneer? Maandag 25 augustus tot vrij-
dag 29 augustus van 8.30 uur tot 17 uur
Info: www.jeugdninove.be

moBiele speelpleinWerking 
outer
Wat? Speelpleinwerking op locatie in het 
buurthuis van Outer 
Waar? Buurthuis De Pallieter, Smid 
Lambrechtstraat 102, Outer 
Wanneer? Van maandag 25 augustus tot 
vrijdag 29 augustus van 8.30 uur tot 17 uur
Info: www.jeugdninove.be

26 augustus
kermis voorde 
Wat? Volksspelen voor jong en oud. 
Vanaf 14 uur: driewielerkoers, trotinet-
tenkoers, bakschieting, mikbowling en 
pottenwerpen. Vanaf 17 uur: Pipo en 
Pipette, optredens van Willy Sommers 
en 2Fabiola vanaf 21 uur.
Waar? Feesttent, Ophemstraat, Voorde
Wanneer? Dinsdag 26 augustus vanaf  
14 uur. Ook op 24 en 25 augustus.
Info: www.depuitenrijders.be
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openluchtFilm 
Wat? Het vijfde seizoen
Waar? Denderwindeke, Bokkendries, 
speelplein (regenlocatie in de buurt) 
Wanneer? Dinsdag 26 augustus. De film 
begint om 21 uur (animatie vanaf 20 uur) 
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 

28 augustus
openluchtFilm 
Wat? Offline
Waar? Nederhasselt, stedelijke ba-
sisschool, Geraardsbergsesteenweg 
(regenlocatie in de buurt) 
Wanneer? Donderdag 28 augustus. De film 
begint om 21 uur (animatie vanaf 20 uur) 
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 

29 augustus
concert “oorlogsgeleerden” 
en openluchtFilm  
“paths oF glory”
Wat? Openluchtfilm in het kader van 
het herdenkingsprogramma de Groote 
Oorlog. Voor de film “Paths of Glory” 
is er een muziekconcert dat de Eerste 
Wereldoorlog memoreert: “Oorlogsge-
leerden”, met Vera Coomans, Piet Van 
Den Heuvel, Frank Tomme en Jokke 
Schreurs. Een programma met liedjes 
in vele talen over oorlog en vrede in alle 
tijden. 
Waar? Lovertheater cc De Plomblom 
(concert) en Oudstrijdersplein (film)
Wanneer? Vrijdag 29 augustus. 20 uur: 
concert “Oorlogsgeleerden”, 21.30 uur: 
film “Paths of Glory”.
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be.
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Fietsen met de Blue-Bike
Zie juni

opendeurdag Wildermolen
Zie juni

zaterDag 6 september  
t/m zonDag 5 oktober
krasj 0.2
Wat? In september 2012 zette KRASJ 
0.1 Ninove op de kaart van de actuele 
kunsten met een verrassend kunsten-
parcours langs diverse locaties in het 
centrum van de stad. Met KRASJ 0.2 
dompelt het Platform Actuele Kunst 
de stad voor een tweede maal onder in 
kunst, ditmaal in het teken van vrijheid 
en de kans om te dromen. KRASJ wil het 
werk van pas afgestudeerde en reeds 
gevestigde kunstenaars tonen in de ste-
delijke context van Ninove. Zowel reeds 
bestaand werk als nieuwe site-speci-
fieke kunst krijgt een plek in de stad, 
met kwaliteit en significantie als enige 
voorwaarden. Door de werken strate-
gisch op te stellen in de semipublieke 
context, confronteert KRASJ zowel de 
cultuurliefhebber als de toevallige pas-
sant met kunst. 
De locaties zijn nog in onderhandeling 
en het lijstje deelnemers is nog niet 

30 augustus
openluchtFilm 
Wat? Het varken van Madonna
Waar? Lieferinge, dorpsplein (regenlo-
catie in de buurt) 
Wanneer? Zaterdag 30 augustus.  
De film begint om 21 uur (animatie vanaf 
20 uur) 
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 

pekenrock
Wat? Rockconcert met optredens van 
o.a. , Night Witches en  
Collapse of Mind, flink-82-
Waar? Plein Peken Saloon, Boven-
hoekstraat 2, Outer
Wanneer? Zaterdag 30 augustus van  
14 uur tot 3 uur
Info: 0477 73 39 01,  
rudy.plancke@gmail.com 

Witkap schlagerFestival
Wat? 1e Witkap Schlagerfestival met o.a. 
Lindsay, Matthias Lens, Dirk Bauters & 
Vanessa Chinitor, Salim Seghers, Dennie 
Damaro, Hazes Imitator Nico, Franzke…
Waar? Brouwerij Slaghmuylder,  
Denderhoutembaan 2, Ninove
Wanneer? Zaterdag 30 augustus vanaf 18 uur
Info: jeroenevents@telenet.be,  
0486 99 61 56 

31 augustus
kermis denderWindeke

Fietsrally
Wat? Jaarlijkse fietsrally van café Ragtime
Waar? Ninove en omgeving. Start aan 
café Ragtime, Langemuntstraat, Ninove
Wanneer? Zondag 30 augustus. Inschrij-
ven vanaf 8.30 uur
Info: café Ragtime, 0474 30 88 63

definitief. Maar 
de oogst die nu 
reeds in het mandje 
van de jonge cura-
tor Ilse Roosens 
ligt, is behoorlijk 
spraakmakend: 
Ante Timmer-
mans, Pascale 
Marthine Tayou, 
Kristof Van Gestel, 
Studio Paradies, 
Moshekwa Langa, 
Jonathan Paepens, Yas-
mine Ltaief, Sofie Daneels, 
Claude Dendauw, Paul D’Haese, 
Patrick Van Caeckenbergh, Carl de 
Keyzer, Mark Dion, Paul Klee, William 
Phlips, Cannelle Tank, Emmanuel Mottu, 
Ayako Yoshimura, Carlos Caballero, 
Alicia Framis en Maen Florin.
Waar? Diverse locaties in Ninove-cen-
trum. Centraal infopunt: oud stadhuis, 
Oudstrijdersplein 6. 
Wanneer? Van 6 september tot en met  
5 oktober, elke zaterdag en zondag van 
13 uur tot 19 uur. 
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87,  
cultuur@ninove.be. 
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14 september
kermis neigem
kermis nederhasselt

rommelmarkt en  
garageverkoop 
Wat? Rommelmarkt en garageverkoop 
in Nederhasselt en Aspelare
Waar? Nederhasselt en Aspelare  
(garageverkoop), Van der Schueren-
straat, Nederhasselt (rommelmarkt)
Wanneer? Zondag 14 september van  
9 uur tot 16 uur
Info en inschrijven:  0479 27 71 41,  
0479 43 80 16

20 september
Will tura
Wat? Will Tura live
Waar? Cc De Plomblom, Graanmarkt 12, 
Ninove
Wanneer? Zaterdag 20 september  
om 20.30 uur
Info: Radio Del Sol, 054 33 62 17,  
bart.vermeer@telenet.be

21 september
opendeurdag  
hoF van mulders
Wat? Ponyritjes en animatie op de bui-
tenpiste  
Waar? Hof Van Mulders,  
Paellepelstraat  42, Nederhasselt
Wanneer? Zondag 21 september van 
11.30 uur tot 19 uur. 
Info: www.hofvanmulders.be,  
0473 92 62 68

autovrije Zondag 
Wat? Autovrije zondag in het centrum 
van Ninove, met tal van activiteiten (het 
volledige aanbod lees je in Ninove Info 
van september), waaronder:

5 september
BelanoBraderij
Wat? Braderij in de winkelstraten van 
Ninove
Waar? Ninove centrum
Wanneer? Vrijdag 5 september van  
16 uur tot 19 uur. Ook op zaterdag  
6 september van 9.30 uur tot 18 uur en 
op zondag 7 september van 14 uur tot 
18 uur.
Info: nathalie.deraedt@telenet.be

6 september
jaarmarkt en BelanoBraderij
Wat? Jaarmarkt en braderij in de win-
kelstraten van Ninove
Waar? Ninove centrum
Wanneer? Zaterdag 6 september van 
9.30 uur tot 18 uur. Ook Belanobaderij 
op vrijdag 5 september van 16 uur tot 
19 uur en op zondag 7 september van 
14 uur tot 18 uur. 
Info: nathalie.deraedt@telenet.be

opendeurdagen  
danscluB de salvandy 
Wat? Voorstelling nieuw dansseizoen. 
Cursussen moderne dans, ballroom- en 
latin dansen, linedansen (fun).

Waar? Trefcentrum De Linde,  
Gemeentehuisstraat 42, Meerbeke 
Wanneer? Zaterdag 6 september van  
20 uur tot 23 uur. Ook op donderdag  
11 september van 19.30 uur tot  
22.30 uur
Info: 0478 355 407,  
www.dansclubdesalvandy.be

7 september
BelanoBraderij
Wat? Braderij in de winkelstraten van 
Ninove
Waar? Ninove centrum
Wanneer? Zondag 7 september van  
14 uur tot 18 uur. Ook op vrijdag  
5 september van 16 uur tot 19 uur en op 
zaterdag 6 september van 9.30 uur tot 
18 uur.
Info: nathalie.deraedt@telenet.be

11 september
opendeurdagen  
danscluB de salvandy
Wat? Voorstelling nieuw dansseizoen. 
Cursussen moderne dans, ballroom- en 
latin dansen, linedansen (fun).
Waar? Trefcentrum De Linde, Gemeen-
tehuisstraat 42, Meerbeke 
Wanneer? Donderdag 11 september van 
19.30 uur tot 22.30 uur. Ook op zaterdag 
6 september van 20 uur tot 23 uur.
Info: 0478 355 407,  
www.dansclubdesalvandy.be

- Place Caravan 
 De dienst cultuur en cc De Plomblom 

toveren het Oudstrijdersplein om tot 
een Place Caravan met grasmat, pick-
nickdekens, cava, Cointreau Fizz met 
fijne zomerse deuntjes. De Savooi- 
caravan mét dj crew komt langs en er 
zijn twee livemuziekjes.

 Wie? vzw Ninoofse Feesten
 Waar? Oudstrijdersplein, van 11 uur 

tot 21 uur

- Binti: zes zussen, zes stemmen
 Binti bestaat uit zes zingende zussen. 

Hadiel, Yasmin, Amina, Rana, Sherien 
en Fedia Holail Mohamed zijn samen 
opgegroeid met een passie voor mu-
ziek. Deze passie deed hen besluiten 
hun stemmen te verenigen. Inspiratie 
voor hun groepsnaam vonden ze in 
hun Egyptische roots: “Binti” betekent 
in het Arabisch “mijn dochter”, “mijn 
meisje”. Binti begon als een voorna-
melijk vocaalakoestische band met 
interpretaties van oude reggaenum-
mers, barbershop en blues. Tegen-
woordig maken ze ook eigen werk: 
een nieuwe muzikale uitdaging met 
een nieuw  en uitgebreid instrumenta-
rium.

 Wie? Cultuurcentrum De Plomblom
 Waar? Lovertheater cc De Plomblom, 

om 15 uur
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28 september
kermis pollare

Frank theuns en  
Wim Winters
Wat? Klassiek concert door Frank 
Theuns (traverso) en Wim Winters (cla-
vichord). Het programma presenteert 
beide instrumenten in vol ornaat waarbij 
een reis wordt gemaakt doorheen een 
groot deel van de 18e eeuw.
Waar? Hospitaalkerk, Burchtstraat, 
Ninove
Wanneer? Zondag 28 september om 
11 uur
Info: cc De Plomblom, 054 34 10 01, 
www.ninove.be/ccdeplomblom

Wandeling “tussen dender 
en pajottenland”
Wat? Wandeling van 6, 10, 15 of 21 km 
Waar? Startplaats: buurthuis  
De Kasseide, Lieferinge
Wanneer? Zondag 28 september, start 
tussen 9 uur en 15 uur
Info: Rudi De Henau, 054 32 90 61, 0494 
27 91 60, rudi.dehenau@hubrussel.be

- Swingzapoppin
 Swingzapoppin is de zeer geslaagde 

fusie van de muziekgroep Nomad 
Swing en de dansformatie The Dipsy 
Doodles. Samen vormen ze een on-
weerstaanbare combinatie van muziek 
en dans, en voeren ze het publiek 
mee naar de broeierige sfeer van het 
tussenoorlogse New York toen de jazz 
en de swing hoogdagen beleefden in 
The Cotton Club en andere ballrooms. 
Nomad Swing (onder leiding van Koen 
De Cauter) brengt bekende en minder 
bekende dansnummers van Benny 
Goodman, Ella Fitzgerald, Django 
Reinhardt, The Mills Brothers, … De 
twee piekfijn uitgedoste danskoppels 
van The Dipsy Doodles brengen bij 
diverse nummers een flitsende dans-
partij  met duidelijke roots in de lindy 
hop scène van de jaren 1930. Wees 
gewaarschuwd: stilzitten is moeilijk!  

 Wie? Dienst cultuur
 Waar? Oudstrijdersplein om 16.30 uur

- Kasjkeswandeling 
 Wat? “Kasjkes” of kleine weggetjes 

in het centrum, bestemd voor voet-
gangers, vind je nog her en der in 
Ninove. Vraag is wie ze nog kent. Als je 
ze gebruikt, zie je de stad op een an-
dere manier, die “voetwegels” waren 
meestal bedoeld om als voetganger 
sneller op je bestemming te geraken 
door een stuk weg af te snijden.  
Herontdek ze op een boeiende wande-
ling.

 Wie? VVV-Ninove vzw
 Waar? Vertrek aan het oud stadhuis,  

Oudstrijdersplein 6, Ninove, 14 uur 

- Wandelzoektocht 
 Wat? Wandelen, kijken maar ook doen. 

Los de vragen op, doe het goed in de 
ludieke proeven en steek wat op van 
wat je ziet langs je traject. Proef een 

Witkap en win een mooie prijs.  
Traject: 5 km

 Wie? VVV-Ninove vzw
 Waar? Vertrek aan het plein aan de 

Ninia, Centrumlaan, Ninove. Vrij  
vertrek tussen 14 uur en 15 uur

- Opendeur brandweer
 Wat? De brandweer stelt haar deuren 

open tijdens autovrije zondag. Met 
demonstraties, muziekoptredens,…

 Wie? Brandweer Ninove
 Waar? Brandweerkazerne,  

D. De Bodtkaai, Ninove van 13 uur tot 
19 uur

- Over de heuveltjes van…
 Wat? Fietstocht van 25 km, 45 km en 

75 km
 Wie? Sportdienst
 Waar? Vertrek Centrumlaan vanaf  

8 uur

- Ninove Speelstad!
 Wat? Kinderhappening met spring-

kastelen workshops, attracties…
 Wie? Jeugdraad en jeugddienst
 Waar? Dr. Hemerijckxplein, Ninove 

van 13 uur tot 18 uur

-  Infostanden en demonstraties  
sportverenigingen 

 Wie? Sportdienst
 Waar? Centrumlaan, Bevrijdingslaan 

van 14 uur tot 18 uur

Wanneer? Zondag 21 september  
van 8 uur tot 18 uur.  
Verkeersvrij centrum  
van 12 uur tot 18 uur.
Info: dienst  
mobiliteit, 
054 31 32 82

taBaksroute
Wat? Menners- en ruiterswandeling  
“De Tabaksroute”. Afstand 31 km.
Waar? Start op het dorpsplein van  
Appelterre
Wanneer? Zondag 28 september,  
vertrek tussen 10 uur en 12 uur
Info: Yvan Roelandt, 0495 40 88 57,  
yvan.roelandt@telenet.be,  
www.tabaksroute.be

garageverkoop
Wat? Bewoners uit de Witherenstraat en 
Norbertijnenstraat maken de zolder en 
garage leeg en zetten zich op hun oprit 
om hun spulletjes te verkopen
Waar? Witherenstraat, Ninove
Wanneer? Zondag 28 september van  
8 uur tot 16 uur
Info: ann.vs@telenet.be

molenWandeling
Wat? Een fikse wandeling met vertrek 
in Appelterre, door het molenlandschap 
naar Pollare tot de Molen ter Zeven 
Wegen in Denderwindeke en terug. 
Prachtige landschappen, rust, natuur, 
twee windmolens en één Zwarte Flesch 
aan de idyllische brug over de Dender. 
Traject: 12 km

Waar? Vertrek aan de Wildermolen, 
Wilderstraat 97, Appelterre-Eichem 

Wanneer? Zondag 28 september 
om 14 uur

Info: dienst toerisme,  
054 31 32 85,  
toerisme@ninove.be 
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voetBal- en hockeykamp
Wat? Een combinatie van 2 attractieve 
sporten, voetbal en hockey, op het 
kunstgrasveld van de stad. Doelgroep: 
3de tot 6de leerjaar 
Wie? Sportdienst
Waar? Kunstgrasveld Pollare,  
Pollarebaan
Wanneer? Maandag 7 juli tot en met 
donderdag 10 juli van 10 uur tot 16 uur 
Info: sportdienst Ninove, 054 33 93 97, 
sport@ninove.be

musical:  
panta rhei ‘s got talent
Wat? Voel jij je ook geroepen om je 
gitaar boven te halen en stevig te komen 
rocken? Of heb je andere talenten die 
je graag zou willen tonen? In een heuse 
musical komt iedereen aan bod en 
zoeken we naar Panta Rhei’s got talent! 
Doelgroep: 7 tot 12 jaar.
Wie? Panta Rhei vzw
Waar? Basisschool De Wonderwijzer, 
Kapellestraat 2, Meerbeke
Wanneer? Van 7 tot11 juli van 9 uur tot 
16 uur
Info: 02 397 99 99, www.pantarheivzw.be

kleuterkamp
Wat? Op een speelse manier maken de 
kleuters kennis met allerlei sport- en 
spelactiviteiten, met de nadruk op het 
verbeteren van de algemene basisvaar-
digheden. Doelgroep: 1e tot en met  
3e  kleuterklas.
Wie? Sportdienst
Waar? Sporthal ‘t Sportstekske, Ninove
Wanneer? Maandag 14 juli tot en met 
woensdag 16 juli van 10 uur tot 16 uur
Info: sportdienst Ninove, 054 33 93 97, 
sport@ninove.be

schilderachtig!
Wat? Met deze workshop gaan we van 
alles uitproberen: wat gebeurt er als je 
aquarel, kippendraad en papier combi-
neert? Een schildershok?  
En allerlei soorten verf, zoals acryl of 
aquarel, bister en ecoline?  
Doelgroep: 7 tot 12 jaar.
Wie? Panta Rhei vzw
Waar? Basisschool De Wonderwijzer, 
Kapellestraat 29, Meerbeke
Wanneer? Van maandag 14 juli tot  
vrijdag18 juli
Info: 02 397 99 99, www.pantarheivzw.be

sportkamp mensen  
met Beperking
Wat? Sportkamp voor mensen met een 
fysieke of mentale beperking, ongeacht 
de leeftijd. Op het programma staan 
aangepaste sporten: balspelen, bewegen 
op muziek, wandelzoektocht, atletiek.  
Wie? Sportdienst
Waar? Sporthal ‘t Sportstekske, Ninove
Wanneer? Woensdag 23 juli tot en met 
vrijdag 25 juli van 10 uur tot 15 uur
Info: sportdienst Ninove, 054 33 93 97, 
sport@ninove.be

kunst: puur natuur!
Wat? We vermommen ons als detecti-
ves en gaan op zoek naar al die kleine, 
grote, leuke, mooie dingen uit de natuur.
Na een indrukwekkende wereldreis, 
steken we de handen uit de mouwen 
om te ontdekken hoe je met wol, hout, 
natuurlijke materialen én echte stukjes 
natuur ook een waar kunstwerk kan 
maken. Doelgroep: 7 tot 12 jaar.
Wie? Panta Rhei vzw
Waar? Basisschool De Wonderwijzer, 
Kapellestraat 2, Meerbeke
Wanneer? Van 4 tot 8 augustus van 9 uur 
tot 16 uur
Info: 02 397 99 99, www.pantarheivzw.be
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BmX-kamp Beginners
Wat? BMX-kamp voor beginners in het 
skatepark van Ninove.
Wie? Jeugddienst
Waar? Skatepark, park, Ninove
Wanneer? Van maandag 30 juni tot en 
met vrijdag 4 juli van 9.30 uur tot 15 uur.
Info? 054 31 05 00, www.jeugdninove.be

paarden- en ponykamp
Wat? Pony- en paardenkampen voor 
kinderen vanaf 2 jaar. Beleven, ervaren 
en leren met paarden op een veilige en 
speelse manier omgaan. Ponyspellen, 
circusoefeningen, vrijheidsdressuur, 
voetballen met paarden, dressuur, 
springen, buitenrijden, koetsrijden en 
verzorging. Lessen steeds aangepast 
aan het niveau en de mogelijkheden van 
de ruiters. Speciaal opgeleide paarden 
en ponys.
Wie? De Kalmoes vzw
Waar? De Kalmoes vzw, Neep 82, Meer-
beke
Wanneer? 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 en 
31 juli, 5, 7 en 12 augustus van 8 tot 18 uur.
Info: 0477 79 14 04, info@dekalmoes.be, 
www.dekalmoes.be

sportmiX
Wat? Tijdens deze vier dagen komen 
tal van gekende en minder gekende 
sporten aan bod. De deelnemers worden 
verdeeld in kleinere groepjes en leren 
samenwerken en samen sporten. Doel-
groep: 1ste leerjaar tot en met  
2de middelbaar.
Wie? Sportdienst
Waar? Sporthal ‘t Sportstekske, Ninove
Wanneer? Dinsdag 1 juli tot en met 
vrijdag 4 juli van 10 uur tot 16 uur
Info: sportdienst Ninove, 054 33 93 97, 
sport@ninove.be

kleuterkamp
Wat? Kleuterkamp in Nederhasselt, 
doelgroep 3 tot en met 6 jaar. Thema 
“Ridders en prinsessen”
Wie? Stadsbestuur Ninove in samen-
werking met Activak vzw.  
Waar? Stedelijke basisschool  
De Hazelaar, Geraardsbergsesteenweg 
184, Nederhasselt
Wanneer? Van 7 tot  11 juli, telkens van 
9 tot 16 uur (gratis opvang van 7.30 uur 
tot 9 uur en 16 uur tot 17.30 uur).
Info en inschrijven: ACTIVAK vzw,  
03 569 98 42, info@activak.be.  
Inschrijven via www.externekampen.be

dansmiX
Wat? Ben je gek van leuke muziek en krie-
belt het om op deze muziek te dansen, dan 
is de dansmix beslist iets voor jou! De mo-
nitoren zorgen voor danscombinaties en 
choregrafieën. De aangeleerde nummers 
worden gedanst in het slotmoment voor de 
ouders. Doelgroep: 1ste tot 6de leerjaar, 
aparte groep 1ste tot 4de middelbaar.
Wie? Sportdienst
Waar? Sporthal ‘t Sportstekske, Ninove
Wanneer? Maandag 7 juli tot en met 
donderdag 10 juli
Info: sportdienst Ninove, 054 33 93 97, 
sport@ninove.be



atletiekstage
Wat? Deelnemers leren aan de hand van 
spelvormen de verschillende disciplines 
van de atletieksport aan. Stage i.s.m. 
atletiekclub Vita. Doelgroep: 1ste tot en 
met 6de leerjaar.
Wie? Sportdienst
Waar? Sporthal ‘t Sportstekske, Ninove
Wanneer? Maandag 4 augustus tot en 
met 8 augustus van 10 uur tot 16 uur
Info: sportdienst Ninove, 054 33 93 97, 
sport@ninove.be

dansmiX
Wat? Have fun in de dansmix en be-
weeg op de leuke muziek, waarbij toffe 
danscombinaties worden aangeleerd.
Doelgroep: 1ste tot en met 6de leerjaar
Wie? Sportdienst
Waar? Sporthal ‘t Sportstekske, Ninove
Wanneer? Maandag 4 augustus tot en 
met vrijdag 8 augustus van 10 uur tot  
16 uur  
Info: sportdienst Ninove, 054 33 93 97, 
sport@ninove.be

Bikekamp
Wat? Op het programma: testen van de 
fietsvaardigheid, minitijdrit, klimtijdrit, 
begeleide halve dag en dagfietstochten. 
Fietshelm verplicht, gepaste fietskledij 
en fiets die in orde is. Doelgroep: 11 tot 
en met 16 jaar.
Wie? Sportdienst Ninove samen met de 
sportdienst van Haaltert
Waar? Sporthal ‘t Sportstekske, Ninove
Wanneer? Maandag 11 augustus tot en 
met donderdag 14 augustus van 10 uur 
tot 16 uur.  
Info: sportdienst Ninove, 054 33 93 97, 
sport@ninove.be

BmX-kamp voor gevorderden 
Wat? BMX-kamp voor gevorderden in 
het skatepark
Wie? Jeugddienst

Waar? Skatepark, park, Ninove
Wanneer? Van 11 augustus tot en met 
14 augustus van 9.30 uur tot 15 uur
Info: 054 31 05 00, www.jeugdninove.be

kleuterkamp
Wat? De kleuters worden in kleine 
groepjes volgens kleuterklas ingedeeld, 
met binnen- en buitenactiviteiten. Doel-
groep: 1e tot en met 3e kleuterklas 
Wie? Sportdienst
Waar? Sporthal ‘t Sportstekske, Ninove
Wanneer? Maandag 11 augustus tot en 
met woensdag 13 augustus van 10 uur 
tot 16 uur
Info: sportdienst Ninove, 054 33 93 97, 
sport@ninove.be

sportmiX
Wat? Tijdens deze week wordt er zowel 
binnen als buiten gesport: atletiek op de 
piste, beachvolley op de beachterreinen, 
voetballen op het kunstgrasveld, …   
Doelgroep: 1ste leerjaar tot en met  
4de middelbaar.
Wie? Sportdienst
Waar? Sporthal ‘t Sportstekske, Ninove
Wanneer? Maandag 18 augustus tot en 
met vrijdag 22 augustus van 10 uur tot 
16 uur
Info: sportdienst Ninove, 054 33 93 97, 
sport@ninove.be

dance move
Wat? Verschillende dansstijlen staan op 
het programma en worden door en-
thousiaste dansmonitrices aangeleerd 
op hippe muziek. Doelgroep: 1ste tot en 
met 6de middelbaar  
Wie? Sportdienst
Waar? Sporthal ‘t Sportstekske, Ninove
Wanneer? Maandag 18 augustus tot en 
met vrijdag 22 augustus van 10 uur tot 
16 uur
Info: sportdienst Ninove, 054 33 93 97, 
sport@ninove.be

30

  place Caravan
 picknick - cavabar - livemuziekjes - dj

  binti: zes zussen, zes stemmen
 reggae - barbershop - blues 

  swingzapoppin (met koen De Cauter) 
 dansbare New Yorkse jazz en swing 

(Benny Goodman, Ella Fitzgerald,  
Django Reinhardt, The Mills Brothers)  

  kasjkeswandeling 
 Herontdek Ninove met een  

boeiende wandeling.

  wandelzoektocht 
 5 km

  opendeur  
brandweer

 Met demonstraties,  
muziekoptredens,…

  over de heuveltjes van… 
 Fietstocht van 25 km, 45 km en 75 km

  ninove speelstad! 
 Kinderhappening met springkastelen 

workshops, attracties…

  infostanden en demonstraties 
sportverenigingen 

Welkom op de 

autovrije Zondag 
21 septemBer  -  12-18 uur
ninove centrum

Meer info:
 

dienst mobiliteit,
tel. 054 31 32 82

 
Ninove info, 
september
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v.u.: 
dienst communicatie

stad ninove

oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove

Tel. 054 31 32 25

informatie@ninove.be
www.ninove.be

Coverfoto: Koen De Smet 

Vormgeving:
Lieven Vandenberghe - www.leeberg.be

Druk: 
Drukkerij Van Damme

drukkerijninove.be


