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NINOVE – Maandag is het nog 

één keer feest en dan zitten de 

eerste Ninoofse parkconcerten 

erop. De drie vorige edities 

waren voltreffers. Ook het 

gemeentebestuur toont zich 

enthousiast. Een vervolg lijkt 

alvast in de maak.

“Het succes overtreft onze ver-

wachtingen. We gokten op 600 

man per editie, maar het werd 

telkens het dubbele”, zegt Ben-

jamin Adam van de organise-

rende vzw Maspoe verheugd. 

Burgemeester Michel Casteur 

(Open VCL) feliciteert de ini-

tiatiefnemers en kijkt vooruit: 

“De concerten brengen leven 

in de brouwerij. Een gevarieerd 

publiek zorgt voor een vredige 

sfeer. We zullen nagaan wat 

nog beter kan, maar zo’n orga-

nisatie verdient verdere onder-

steuning. Ik zal mijn collega’s 

warm maken voor een volgende 

reeks, al zal ik slechts weinigen 

nog moeten overtuigen.”

Allereerste park-
concerten oogsten lof

Benjamin, Tiemen, Kim en Misja genieten op het podium tijdens het concert van Bram & Lennert.

Citaat van de dag:
Wie heeft dat zo mooi 
verwoord?
«Een uur is niet zomaar een 

uur. Het is een vaas die gevuld is 

met geuren, geluiden, plannen 

en klimaten.»

[Marcel Proust]

? ?

Vrije Tijd:

Kijk op de binnenbladzijden!

Culturele agenda
Ontdek in deze editie de vrije-

tijdsagenda van uw streek.

Vol informatie, niet te missen 

afspraken en ideetjes voor de 

hele familie.

Passe-Partout geeft je elke week 

zin om erop uit te trekken!
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GEVRAAGD

MONTEUR
voor onmiddellijke indiensttreding

en met ervaring

Rijbewijs BE is een pluspunt
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Vanderhoeven Luc
Bovenhoekstraat 42
9406 Ninove - Outer
gsm: 0496/03 32 85

TUINAANLEG

VDH

Ploegen en frezen van terreinen

Aan- en heraanleg van gazons

Snoeien en rooien van hagen, 
struiken, bomen

Aanplant en verkoop van haagplanten

Fruit- en sierbomen, buxus, palmbomen

Plaatsen van afsluitingen

Aanleg van opritten & terrassen

Gratis prijsofferte

U hebt in de voorbije weken
misschien één van deze prijzen 
gewonnen toen u met ons meespeelde !
Vind de winnaars van al
onze wedstrijden op
www.passe-partout.be
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Het Vervolg van de Eén

INFO LOKAAL Regio news

NINOVE – Om de twee 

jaar gaan de poorten van 

Brouwerij Slaghmuylder open 

voor het grote publiek. En 

dat zakte massaal af naar de 

Denderhoutembaan voor een 

weekend nostalgie, techniek, 

muziek en veel Witkap.

Zeker op zondag 8 augustus 

was het drummen in de smalle 

gangetjes die de kamers van de 

brouwerij met elkaar verbinden. 

De unieke stoommachine uit 

1910 mocht nog eens draaien 

en had, net als de andere mu-

seumstukken, veel bekijks. Op 

zaterdag was er voor het eerst 

ook een bierattributenmarkt. 

Op zondag zorgde onder meer 

de Ninoofse fanfare Yah Tararah 

voor een gezellige sfeer. Meer 

dan 6.000 bezoekers bevolk-

ten de 150-jarige brouwerij. 

Brouwmeester Karel Goddeau 

glunderde bij het zien van het 

volgelopen binnenplein: “De 

opendeurdagen lijken wel de 

favoriete vakantie-uitstap voor 

de Ninovieters. Het staat al heel 

lang in hun agenda genoteerd 

en ze genieten hier met volle 

teugen.”

BTGS

Voor organisatoren Kim Barbé, 

Tiemen Van Steenberghe, Ben-

jamin Adam en Misja De Ridder 

is het genieten. De parkcon-

certen hebben volgens Tiemen 

zeker hun plaats in Ninove: 

“Vooraf werden we vaak gewe-

zen op de concurrentie van de 

Aalsterse parkconcerten. Orga-

niseren is risico nemen. De con-

certen waren een serieuze gok, 

maar het draaide fantastisch uit 

en nu kunnen we met vertrou-

wen verder kijken. We trekken 

lessen uit de kinderziekten en 

behouden ons concept met 

muziek voor iedereen.” Na de 

disco van The Royal Balls en de 

meezingers van Bram & Len-

nert, ging de jeugd op 9 augus-

tus uit zijn dak voor de balkan-

beats van Merdan Taplak en zijn 

Orkestar. Stagediven, meisjes 

op het podium en langgerekte 

bisnummers maakten het feest 

compleet. “Dit is een parkfeest 

als geen ander”, zei de Ant-

werpse dj nahijgend. “Op zo’n 

evenementen blijft het publiek 

meestal rustig zitten. Hier wordt 

gedanst en gesprongen. Een 

geweldige sfeer!” De Parkcon-

certen sluiten maandag af met 

Yah Tararah en Pickle Juice.

BTGS

Merdan Taplak Orkestar liet de Ninoofse jeugd feesten en zelfs stagediven.

Vader & zoon Paridaens 
wielerkampioenen

Amateurdelegaties uit landen als Frankrijk, Duitsland en Enge-

land stonden op 3 augustus aan de start in Luik. Ronny haalde 

het na 63 km van 130 renners in de categorie 50+. Zoon Stefaan 

deed evengoed in zijn categorie bij de -40-jarigen en versloeg 

230 renners over 117 km. “Op de laatste berg ging ik de koplo-

per nog voorbij en hield ik 50 meter over. Stefaan klopte 16 ren-

ners in de spurt”, zegt Ronny. Vader en zoon trainen samen en 

fietsen elke ochtend naar het werk in Brussel. “Dit is een uniek 

moment. Ooit reden we in een plaatselijke wedstrijd eens afge-

scheiden samen over de finish, maar het WK is de mooiste en 

belangrijkste koers. Nu rijden we een jaar rond in de regenboog-

trui. Dat wordt genieten.” Wielerploeg Team Vedisys beleeft 

hoogdagen. “We hebben sterke renners in de ploeg en haalden 

al meer dan 40 overwinningen.”                                                    BTGS

Ronny triomfeert op het WK in Luik. Vader en zoon werden er kampioen.

Brouwmeester Karel brengt een toost op het dak van de brouwerij.

Ninove bezoekt 150-jarige brouwerij

DENDERHOUTEM – Dubbel sportief geluk voor het wieler-

gezin Paridaens uit Denderhoutem. Zowel Ronny (53) als 

Stefaan (31), vader en zoon, fietsten zich op het WK voor 

vrije amateurs (ICF) naar de wereldtitel. Beiden zijn lid van 

het Denderleeuwse Team Vedisys.

33/11288350$


