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Beste,

Afgelopen zomer konden de Ninovieters voor het 
eerst proeven van parkconcerten. De buurgemeenten 
kenden al langer hun parkconcerten. Toch zijn wij in 
geen geval hun parkconcerten achterna gelopen. We 
kozen voor een totaal andere aanpak, waarbij sfeer 
en ambiance de voertaal werden. De reacties waren 
unaniem lovend. Met de keuze van groepen uit Ninove, 
zeg maar het plaatselijk opkomend talent, afgewisseld 
met nationale artiesten, werd bij jong en oud gescoord. 
Bovendien kwamen de verschillende muziekgenres 
goed aan bod, waardoor er elke 2 weken weer iets 
anders te beleven viel. Met Bart Kaëll als afsluiter 
bedankten wij het Ninoofse publiek voor hun massale 
opkomst.

Wij zijn verheugd om u deze zomer opnieuw te kunnen uitnodigen in het stadspark van 
Ninove voor een reeks concerten, aangevuld met randanimatie en special guests. Dit alles 
natuurlijk volledig gratis! Het concept zal ook behouden worden, met democratische prijzen 
en keuze voor aangepaste muziek. Op maandag 11 juli mogen de jongens van Cookies and 
cream onze concertreeks aftrappen met hun partymix. Twee weken later wordt het een 
groot feest in het stadspark met de knotsgekke Fools. Op maandag 8 augustus mogen we 
met Zender en Zorita zelfs 2 grote acts verwelkomen en afsluiten doen we op maandag 22 
augustus met onze eigenste Bram en Lennert.

 Wij danken ook graag het stadsbestuur voor de goedkeuring en de materiële ondersteuning. 
Maar vooral een woordje van dank aan alle sponsors die het mogelijk maakten deze 
parkconcerten in te richten.

Wij hopen uiteraard dat de weergoden opnieuw aan onze zijde staan, maar de Ninovieters 
hebben vorig jaar al bewezen dat zelfs een kleine regendruppel hen niet afschrikt. Wij 
rekenen ook dit jaar op jullie steun en aanwezigheid, zodat we ook van deze tweede editie 
van de parkconcerten een succes kunnen maken.

Met vriendelijke, zonnige en muzikale groeten,

Maspoe vzw:
Benjamin Adam     Misja De Ridder
Tiemen Van Steenberghe    Jens Van Den Berghe
Kim Barbé     Christoph Cornelis

www.maspoe.be
www.parkconcertenninove.be

Nieuwste collecties gekleurd vliesbehang op voorraad

     laminaatparket

Sierlijsten van ORAC

Glasvezelbehang, effen en gestructureerd schildersvlies

     verven en kleuradvies aan huis

Raamdecoratie: overgordijnen, vouwgordijnen, ...

Exclusief behang: Arte, Hooked on Walls, Eijffinger, ...

Exclusieve, handgemaakte karpetten op maat

Vloerbekleding: linoleum, vinyl, vast tapijt en parket

Workshops



NINOVE
www.timmermansninove.be

MAANDAG 11 JULI 2011
LOVIN’ WHISKEY
Joepie, de parkconcerten zijn terug! En misschien nog 
beter, ook het programmaboekje is er weer! 
Helaas: Kurt Cobain, de legendarische zanger van Nirvana, stapte 
17 jaar geleden uit het leven. Maar zijn muziek en invloed leeft voort in 
Lovin’ Whiskey. Ook deze groep bouwt zijn sound  op de grondvesten van de 
grunge. Pearl Jam, Alice in Chains en Bush zijn andere groepen waaraan ze graag een 
voorbeeld nemen. 
Vorig jaar konden we op de Parkconcerten kennismaken met onbekende bands die 
iets in hun mars hebben. Met Lovin’ Whiskey willen we daar een vaste traditie van 
maken. In april won deze band Stockwood 2011, een rockrally in Denderleeuw. Op 
de Vlaamse feestdag mogen ze de Parkconcerten 2011 openen. Van carrièreplanning 
gesproken.

www.myspace.com/lovinwhiskey

RADIAL SEQUENCE
We zullen u eens twee hippe woorden toelichten: ‘shoegaze’ en ‘epic’. Twee woorden 
die naadloos aansluiten bij Radial Sequence.
Zanger Remi Minnebo noemt hen een indie/alternative/shoegaze-band. 
Wij durven de muziekkennis van de gemiddelde Ninovieter niet onderschatten, maar 
slaan voor uw en eigenlijk ook ons gemak toch een encyclopedie open.  “Shoegaze 
is een, voornamelijk Brits, subgenre van indie, genoemd naar de typische houding 
van de muzikanten op het podium: onbeweeglijk met hun hoofd naar hun schoenen 
gericht. Het genre wordt gekenmerkt door de grootse en sferische “gitaar-wall of 
sound” waaronder dromerige melodieën schuilgaan.” 
Bedankt Wikipedia. 



We zijn net als u ontzettend benieuwd hoe de jonge kerels van Radial Sequence 
die omschrijving straks zullen nabootsen in het park. Twijfelen doen we niet, want 
de vijfkoppige band met drie Ninoofse leden toonde zijn talent al in een Leuvens 
weeshuis, het Brusselse kultuurkaffee en op Sossenrock. In maart waren ze de beste 
van 176 groepen in een wedstrijd van Vi.be. Een onvergetelijke show eind mei in de 
Franse club Le Grand Mix was hun beloning. 
Niemand minder dan Floris De Decker, de tegen wil en dank charismatische 
frontman van Team William, is fan. Meer zelfs Radial Sequence mag voor de opname 
van een cd’tje volgend jaar rekenen op zijn hulp. Slim.

Radial Sequence maakte de jongste tijd dus flink wat indruk. Ongetwijfeld houden 
ze die goede vorm aan tot de Parkconcerten, zodat we na afloop het optreden 
kunnen bestempelen als ‘epic’. Want dat zeg je tegenwoordig als je niet uit de toon 
wil vallen. Epic, het modewoord dat late tieners en prille twintigers naarstig en 
veelvuldig neertoetsen op Facebook bij het aanduiden van iets geweldigs. ‘Cool’ is 
out, ‘epic’ klinkt stoer. 
Wat wij nu al epic vinden is de straffe single Whalesong. Ga eens luisteren op hun 
myspace pagina en droom lekker weg. Wel op tijd wakker zijn voor de live-versie 
op maandag 11 juli.  

www.myspace.com/radialsequence

COOKIES & CREAM
Een bewerking van een bestaand lied door een andere artiest dan de oorspronkelijke 
componist of uitvoerder, noemen we een cover. De komende weken kunnen we 
karaoke houden in het stadspark want u zal om de oren geslagen worden met 
covers dat het geen naam heeft. Ja, Bram & Lennert staan opnieuw op de affiche, 
maar er zijn in dit land nog meer mensen die een nummer van iemand anders 
kunnen zingen hoor. Cookies & Cream bijvoorbeeld en die doen er meteen ook 
iets leuk mee. Bereid je voor op een heet feestje vol rock, reggae, soul, disco, dance 
en R&B. We krijgen live mash-ups en nummers die naaldloos in elkaar over gaan. 
Van Black Eyed Peas over The Jackson 5 naar Moloko. Denk aan The Royal Balls 
Discofonic Orchestra van vorig jaar maar dan met veel recente hippe dansnummers. 
Aan ambiance zal het niet ontbreken, zanger Nathan Ambach is de zoon van Boogie 
Boy. Met de paplepel dus. Cookies & Cream waren al te zien op Marktrock, de 
Gentse Feesten en in de hippe Culture Club. De Parkconcerten passen mooi in dat 
rijtje, vind je niet? Klaar voor een feestje? 

www.myspace.com/cookiesandcreambelgium



 

IKORN SCHOLEN NINOVE 
 

KWALITEIT  in een open sfeer 
AANDACHT  voor jouw persoon 

FOCUS  op jouw talent 

Heilige Harten secundair 
Onderwijslaan 4 9400 Ninove 054 31 06 60 
tihh@ikorn.be 
 
Sint-Aloysius secundair 
Weggevoerdenstraat 55 9400 Ninove  054 31 74 90 
fran.goossens@ikorn.be 
 
 

Heilige Harten basisschool 
Onderwijslaan 8 9400 Ninove   054 31 06 65 
birgit.deman@ikorn.be 

Sint-Aloysius basisschool 
Weggevoerdenstraat 55 9400 Ninove   054 31 74 95 
karen.depril@ikorn.be 

Sint-Joris BuLo 
Sint-Jorisstraat 45 9400 Ninove   054 33 70 26 
info.sj@ikorn.be 

  INSCHRIJVINGEN  secundair van 16 tot 31 augustus 
  (weekdagen van 15 tot 19 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur) 

 

 Inschrijvingen basisschool en verdere info op www.ikorn.be 

Vlot bereikbaar met 

trein en bus ! 

INSCHRIJVINGEN secundair van 1 tot 9 juli en van 16 tot 31 augustus 
(weekdagen van 15 tot 19 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur)

Feel the summer @ Brinzy’s, dé cocktailbar in het centrum van Ninove.
Geniet van een super lekkere mojito (5 soorten), pina colada,

sex on the beach,... op ons groot terras in het hart van de volledig
vernieuwde graanmarkt, pal tegenover de prachtige fontein.

Voor de kleintjes zijn er alcoholvrije cocktails en een kleine honger stillen we
met een tapas mix. Brinzy’s, een aanrader op een zwoele zomeravond.

Graanmarkt 5 • Ninove • Alle dagen open vanaf 14 u

MARTENS-DE KEGEL nv
Brusselstraat 61

NINOVE
054/33 43 47



voedingssupplementen • biologische voeding
± 200 soorten losse kruiden en planten

uitgebreid assortiment glutenvrije producten

Burchtdam 7 - Ninove - Tel. 054 33 23 89

Garage Central
Ninove

Désiré de Bodtkaai 19-20
NINOVE

Tel. 054 33 22 32
gcn@telenet.be

www.juwelennachtergaele.be

Omega - Montblanc - Hermes - Festina - Guess - Liu-Jo - Ice Watch - ...

Marco Bicego - Centoventuno - Dinh Van - Nona - Ti Sento - ...

Brusselstraat 41 • Ninove • 054 32 29 35

Begrafenissen en crematies - Uitvaartondersteuning

Funerarium: Burchtdam 20 • Ninove • 054 33 22 31

Bakkerij
Van Der Bracht Wim

Burchtdam 15
9400 Ninove



‘t ZWEMKAFFEE
Parklaan 3B • 9400 Ninove • 054 32 34 99

Katie Coppens

Gemeenteraadslid 
SP.A NINOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

UW GARANTIE VOOR EEN ONAFHANKELIJK ADVIES 



Special Travel
Beverstraat 23, 9400 Ninove

Tel: +32(0)54 33 78 30 • ninove@thomascookts.be

www.specialtravel.be

BIJ ONS IS HET 
ALTIJD ZOMER!

A5_Ninove.indd   1 10-05-2011   16:16:46

MAANDAG 25 JULI 2011

GAZZOMIND
Met een zanger die Ziggy heet of zichzelf toch zo noemt, moet 
je wel muziek maken. In het geval van Gazzomind is dat grunge en 
stonerrock. We goochelen in dit boekje met genres zoals u merkt. 
Nirvana en Pearl Jam werden al eerder vermeld als grungegroepen. Voor 
stonerrock heb je zware meeslepende gitaarriffs nodig, met Queens of the Stone 
Age als bekendste hedendaagse exponent. Enfin, Gazzomind moet zelf maar zien 
als wie en hoe ze willen klinken. Zolang we ze niet moeten labelen onder het vakje 
happy hardcore zijn we er gerust in. Genoeg met voorspellen en hokjesdenken, laat 
de West-Vlamingen van Gazzomind ons op 25 juli maar verbazen, zodat onze mond 
van verbazing openvalt en we allemaal samen kunnen zeggen: ‘Da meendje nie’. Of 
zouden ze dat zinnetje in West-Vlaanderen al beu zijn? 

www.myspace.com/gazzomind

VERRASSINGSACt
Een intermezzo van een 15 minuten op een coole manier, benieuwd wat we juist 
bedoelen? Op maandag 25 juli zullen jullie het zien!

tHE FOOLS
Bent u een fan van foute songfestivalpakjes? Dan moet u zeker al eens een kijkje 
nemen op www.the-fools.be. Foto’s van de guitige leden van coverband The Fools 
in een paars-wit pakje, zonder rugnummers en Fortis als hoofdsponsor, wel met 
foute broeken en debardeurkes die bezaaid zijn met sterretjes. Je ziet ze er zo een 
nummer van The Village People in brengen, maar deze heren halen nog veel meer 
muziekgenres uit de kast. 

Na wat gegoogle groeien onze verwachtingen voor dit optreden. Op internet 
worden we immers bedolven onder de superlatieven: De beste coverband van 
Vlaanderen, Absolute top cover- en partyband, De gekste coverband van Vlaanderen, 
... 
En nog een mooie referentie: Ooit mocht The Fools het Rimpelrock-festival openen 
voor Nicole & Hugo, Laura Lynn en Bart Kaëll. Of we in het park ook nummers 
van deze toppers zullen horen, weten we niet. Maar deze bende gekken, onder 
aanvoering van frontman Tommy O Fool, belooft de meest waanzinnige covers en 
doldwaze medleys. De net genoemde artiesten komen dus zeker in aanmerking. We 
zijn benieuwd!

www.the-fools.be



eetkaffee

café Ragtime 
Jackie & Rik De Ridder

Kaardeloodstraat 1 NINOVE
054 55 89 44 - www.manjifik.be

tel. 054 56 70 75
www.souksensauna.be

Sint-Pietersstraat 16
9402 Meerbeke

Uit sympathie
woonzorgcentrum Carpe Diem

Sint-Marcellusstraat 12 - Voorde - 0475 45 13 69
Verpleegkundig personeel gevraagd.

WWW.DAFSPANNING.BE
TEL 054 500 599

OPEN:
DO & ZA VANAF 16.00 UUR
VR & ZO VANAF 11.00 UUR

Graanmarkt 57
NINOVE

Tel. 054 32 52 70

www.jds-sport.be

Denderhoutem 64, 9400 Ninove / www.taxplanning.be
T. +32 (0) 54 / 51 75 70    /    M. +32 (0) 486 53 19 55



Burchtstraat 9 - ninove - 0499 27 88 35 - tombago@hotmail.com

open alle dagen, 7op7, vanaf 10u (dinsdag vanaf 9u)

ma tot do: HAPPY HOUR van 18u - 19u (alle dranken aan halve prijs)

zaaltje tot 20 en zaaltje tot 60 personen
ma 11/7, 25/7, 8/8 en 22/8 après parkconcerten vanaf 23u 

met de beste muziek van de jaren 60, 70 en 80

vanaf 1 juli gezellige rookkamer in het cafe
Zonneterras achteraan

MAANDAG 8 AUGUSTUS     
 2011

JESSE ASHFIELD
De derde Parkconcerten-avond wordt met Jesse Ashfield en 
Zender gedomineerd door singer-songwriters. De ene naam klinkt al iets 
internationaler dan de andere. Jesse Ashfield. De naam geeft iets weg van Justin 
Bieber, maar gelukkig is het geen kloon van deze onnozele deugniet. Jesse Ashfield 
mikt ook een leeftijdscategorie hoger zodat groupies reglementair hun nut kunnen 
bewijzen. Slim en professioneel! En hoe sla je harten van puberende tienermeisjes 
op hol? Met een piano. Want Jesse Ashfield, Jesse De Belder zoals zijn ouders hem 
ooit noemden, speelt piano. En om niet te moeten verwijzen naar Elton John (want 
daar verlies je dan weer groupies mee en trek je andere aan) krijgt Jesse hulp van de 
broers Verlooy op drum en gitaar. De verwijzingen naar Coldplay, Elbow en Novastar 
zijn gegrond. Sinds vorig jaar is Jesse Ashfield niet langer een singer-songwriter, maar 
een band die de hartverwarmende cd “Landmarks” promoot doorheen het land. 
Maak kennis met de gevoelige nummers van Jesse op 8 augustus in het park.

www.myspace.com/jesseashfield

ZENDER
In Voorde ligt de pittoreske Acid Avenue-studio. In wat van buitenaf oogt als een 
idyllisch tuinhuisje met een hamster, een grasmaaier en een wielerfiets op rust, huist 
een mini-opnamestudio die ook dienst doet als repetitiehok. Het is de biotoop van 
Thijs De Clus, de man achter Zender.

Singer-songwriter Thijs maakte in zijn studio al twee prachtige Zender-albums. Op 
Sunday Kids, dat eind vorig jaar uitkwam, zijn topmuzikanten als Ken Stringfellow 
(The Posies, REM), Matthew Caws (Nada Surf), Neeka en Patrick Riguelle te horen. 
Met de opnames trok hij naar Bristol om de cd af te werken met de Engelse muzikant 
en producer John Parish, bekend van zijn werk met PJ Harvey en Eels. Straf! 

Live is Zender een zeskoppige band. Actief lid is vader Luc De Clus, bekend gitarist 
uit Irish Coffee en de band van Wim De Craene. Thijs: “Vader en zoon die samen 
muziek maken, het is iets speciaals. Toch is het geen verkoopstruc. Mijn pa is gewoon 



een heel straffe muzikant. In onze groep van dertigers valt hij wel op, maar eigenlijk 
hebben muzikanten onder elkaar allemaal dezelfde mentale leeftijd. Uiteraard zijn 
er nog bands die bestaan uit familieleden, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
Gallagher-broertjes van Oasis maken we niet constant ruzie (lacht).” Oef.

www.zendermusic.be

ZORItA
Het fantastische Merdan Taplak Orkestar zorgde vorig jaar op de Parkconcerten 
voor een mentaliteitswijziging in het o zo verdraagzame Ninove. Dankzij hun 
opzwepende gypsybeats worden zigeuners hier plots hartelijk verwelkomd. Fijn! 
En goed nieuws voor Zorita. Dat is geen Spaanse schone met een snor, wel een 
wereldmuziekensemble uit Nederland. Invloeden uit Mexico, Parijs, Colorado 
Woestijn VS, Broek op langedijk, Sevilla Spanje en Hongarije zorgen voor Latin, 
flamencorock, balkan, salsa, ska en het zigeunergevoel. De Hollanders van Zorita 
noemen het ‘Mestizo pop’, Spaans voor mengeling. 

Dit jaar dus geen balkanbeats in het stadspark, wel een zanger die kan pronken met 
het stemgeluid van Tom Waits en muziek die inderdaad klinkt als Calexico en Beirut 
en in een uitbundig moment neigt naar Manu Chao. Dat klinkt ook goed, niet?

www.zorita.nl

Contactlenzen
Burchtdam 23 Ninove
054 33 99 89



Edingsesteenweg 10 - 9402 Meerbeke
Tel: 054 33 75 68 - www.kellenhof.be

GROOT NINOVE

uit sympathie

Freddy Van Eeckhout
Marc Nachtergaele

Veerle Cosyns

NINOVE

Oudstrijdersplein 17
Ninove - 054 33 75 51



Centrumlaan 20 - Ninove
www.iris-schoenen.be

Café
De Nieuwe Klok

Graanmarkt 2
9400 Ninove

Tel. 054 32 50 84

Ninoofsesteenweg 209  •  1760 Roosdaal
Tel.: 054 32 38 46  •  www.decanapee.be



MAANDAG 22 AUGUSTUS  2011
tOt MORGEN!
Ajuinen op het podium van de Parkconcerten. “Dat ze 
op hun eigen parkconcerten blijven”, horen wij enkele 
volksvertegenwoordigers roepen. Maar op de Parkconcerten 
staan openheid en verdraagzaamheid, net als ambiance en 
gezelligheid centraal. Bovendien laait die burenstrijd toch enkel 
op in tijden van carnaval. Carnaval Oiljst mag dan wel erkend zijn 
als werelderfgoed, wij hebben een monument ter ere van de overleden 
carnavalist. Ok, misschien moet carnaval Ninof dringend op zoek naar een sterker 
tegenargument. Maar vrees dus niet, Aalstenaars van Tot Morgen!. Jullie zullen warm 
onthaald worden in de Wortelstad. 

Tot Morgen! brengt met de glimlach Nederlandstalige muziek. Waarschijnlijk herkent 
u covers van Kommil Foo, Bart Peeters, Jan De Wilde, Kris De Bruyne en Noordkaap. 
Maar de vijf muzikanten brengen ook eigen nummers en mixen genres als blues, jazz, 
kleinkunst, rock en pop. Tot Morgen! speelt akoestische sets in cafeetjes, toerde met 
een theatershow en liet de gitaren ronken op grote podia zoals de Gentse Feesten. 
Tot overoveroveroveroveroverover...Morgen! (op 22 augustus is dat).

BRAM & LENNERt
Een jaar geleden voorspelden wij in dit boekje een mega-sirtaki in het stadspark 
tijdens het optreden van Bram & Lennert. Het akoestische duo voltooide zijn taak 
met verve. De organisatoren van de Parkconcerten moesten dus niet lang nadenken 
om hen opnieuw een plaats op de affiche te geven. Meer zelfs, Bram en Lennert 
maken promotie en sluiten met hun meezingers de editie van 2011 af. Wij blikken 
vooruit met de twee meest begeerde vedetten uit Ninove.

Op 26 juli 2010 brachten jullie het park in extase. Een memorabele avond?
- Bram: “De Parkconcerten zijn een mijlpaal in de Bram & Lennert-geschiedenis. 
Zonder dat optreden hadden we waarschijnlijk nooit M-rock of Krasjelrock mogen 
afsluiten.”
- Lennert: “Eigenlijk is elk Bram & Lennert optreden, een legendarisch optreden. 
Maar als je felicitaties krijgt van de burgemeester van de stad waarin we allebei zijn 
opgegroeid, dan doet dat toch wel iets, ja (lacht).”

hoofdsponsor

22 augustus 2011

Désiré De Bodtkaai 10    |    B-9400 Ninove
T  054 32 68 42    |    F  054 34 22 20

E info@publiburo.be    |    W  www.publiburo.be

Drukwerk & printing | Gevel- & paalbanieren

Gevelreliëfletters  |  Immo- & werfpanelen  |  Lichtreclame

Logo, styling & opmaak  |  Mailings & acties  |  Naamplaten

Neonreclame | Paneelreclame | Promo-artikelen

Signalisatie indoor | Signalisatie outdoor | Spandoeken

Stempels | Textiel | Totems | Vitrinereclame

Vlaggen & masten     |    Wagenreclame     |    Zandstraalfolie



Jullie spelen in de band van Eurovisie tom Dice. Bram als gitarist en Lennert 
als de stand-in voor al zijn muzikanten. Is de grote tom Dice trots op jullie?
- Bram: “Volgens mij is Tom Dice jaloers op ons succes. Hij droomt ervan op de 
Parkconcerten in Ninove te spelen, maar verder dan die van Aalst zijn we met hem 
nog niet geraakt... Dat zegt voldoende.”

tom Dice kan al een mooie verzameling teddybeertjes en gebruikte slipjes van 
jeugdige meisjes aanleggen. Hebben Bram en Lennert al een officiële fanclub?
- Bram: “Die zou er eigenlijk al lang geweest moeten zijn...”
- Lennert: “We hebben een fan-pagina op Facebook en natuurlijk enkele diehard-
fans. 
- Bram: “Mijn mama en papa zijn bijvoorbeeld altijd van de partij, net als enkele 
mooie Blompot-meisjes. Die “neemt” Lennert dan meestal voor zijn rekening…”

Wij dromen ervan, maar hebben jullie al handtekeningen mogen zetten op 
vrouwelijke lichaamsdelen na een optreden?
- Lennert: “Ja, maar verder geef ik geen commentaar (lacht).”
- Bram: “Ik onlangs op de megaboezem van een vrouw van rond de 45. Het was op 
een KLJ-fuif en haar zoon vroeg expliciet of mama asjeblieft naar huis wou gaan, 
want dat ze haar enorm aanstelde, zeker tegenover zijn vrienden. Maar voor mij was 
dat een prachtig moment!”

Welke collega’s willen jullie tijdens de Parkconcerten zeker aan het werk zien?
Bram: “Ik vind het een zeer sterke affiche. Ik kijk uit naar Tot morgen!. Tof dat die op 
dezelfde avond spelen. Cookies & Cream is een topact en een geweldige opener. Ik 
ga proberen er elke avond bij te zijn.”
- Lennert: “Radial Sequence wil ik echt eens zien. Naar het schijnt zijn die mannen 
goed bezig. Zender is een zwaar onderschatte groep. Zij maken muziek die ik zelf 
ook wel zou willen maken, dus daar zal ik zeker bij zijn.”

Vorig jaar sloot Bart Kaël de Parkconcerten af. Kunnen jullie even fout gaan?
- Lennert: “Als dat van ons verwacht wordt, kan dat (lacht). Maar wat hij vorig 
jaar gepresteerd heeft, zal moeilijk te evenaren zijn. Arriveren in het park met een 
Porsche bijvoorbeeld...”
- Bram: “Ik denk dat wij misschien nog fouter kunnen gaan dan Bart Kaël. Ik ga er 
alleszins hard mijn best voor doen!  We zullen alles uit de kast halen om Ninove een 
leuke avond te bezorgen!”

teksten: Bert Goessens

Vorig jaar de sirtaki. Wat dansen we dit jaar?
- Lennert: “We willen opnieuw een mega-sirtaki zien, maar met nog meer mensen. 
Met zoveel zelfs dat we het wereldrecord kunnen breken. Ik heb het even opgezocht. 
Het huidige record staat op 1672 deelnemers. Als we het een beetje promoten, 
moet dat lukken.”
- Bram: “En als het niet lukt, kunnen we nog voor het wereldrecord Macarena- of 
Toeter op m’n waterscooter-dansen gaan...”

Over records gesproken. Hebben jullie een patent op marathonoptredens?
- Lennert: “We speelden voor het eerst echt lang in Gent tijdens een Music For Life-
actie. Dat duurde zo’n 3 uur en 45 minuten. Een paar weken later in Lennik stond 
het al op 4 uur 20 minuten. Maar dan is het echt wel genoeg geweest. Het is enorm 
vermoeiend voor de stem en pijnlijk voor de vingers.”
- Bram: “Het probleem is dat ik altijd zeg dat ik niet stop met spelen voor mijn 
bier op is. Ik kan geen ad fundums drinken en als je dan met een remork van acht 
pinten staat, kan je de gevolgen al raden. Maar we zijn het intussen gewend en spelen 
gewoon heel graag.” 



Een team met 20 jaar ervaring
sinds 2004 te Ninove.

Garage - Carrosserie  DE KIMPE
Brakelsesteenweg 255 - 9400 NINOVE - TEL 054 33 88 62

HENDRIK VANGASSENSTR 1 A 
9400 NINOVE

054 31 71 70



ZONNEPANELEN - ZONNEBOILERS - WARMTEPOMPEN - WINDENERGIE

Contacteer ons voor advies, verkoop, installatie:

gratis nummer: 0800 6 26 26

www.planet-eco.be

de veilige investering in eigen energiecomfort

Kortingbon ter waarde van

€ 250
Geldig tot eind 2011 bij elk e duurzame investering, 

groter dan € 5000
Niet cumuleerbaar met andere promotie-acties

Denderkaai 42 - 9400 Ninove
www.trAck-outdoor.be

Vernaillen Ninove
www.toyota.be/vernaillen

BLOEMEN

Brusselsestwg 605 • Meerbeke
T 054 33 22 01

www.bloemenerica.be

www.boels.be

Lieven Meert
&

Lut Van Den Brande
OCMW-Raadsleden sp.a



LAAT UW WAGEN ER TERUG 
ALS NIEUW UITZIEN!

Watripont
Machinaal polijsten van wagens

TANGEREELSTRAAT 20  
APPELTERRE-EICHEM
0497.46 19 84

BVBA Patricks Garden Cornelis
Hauwijkstraat 34A

1790 Essene-Affligem

Patrick De Mangelaere 
02.460 24 54

Christoph Cornelis
0477.297 054

VANAF NU 
VERKRIJGBAAR BIJ:

Lange zoutstraat 57
9300 Aalst

Graanmarkt 42 A
9400 Ninove

------------------------------



Maspoe staat voor Managing Sports and Events. 

Naast de parkconcerten organiseren de 5 jonge bestuursleden 

nog enkele andere activiteiten:

 vrijdag 12 augustus 2011

 Stratenloop 2,5km / 5km / 10km

www.maspoe.be BBQ - muziekoptredens lokale groepen

zaterdag 27 augustus 2011                  MUUR        
Individuele tijdrit Muur van Geraardsbergen CHALLENGE

VIP tijdrit / sprintloop - jogging 5km & 10 km muurchallenge.be

 

IFAM zaterdag 2 juni 2012

 Internationale atletiekmeeting

 Met Belgische topper Jonathan Borlée en  

www.ifam.be wereldster Dwain Chambers...

Heeft u zelf ook een leuk idee 

voor een evenement?

Contacteer ons! www.maspoe.be 

of leden@maspoe.be
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