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Terwijl appartementsblokken in
het stadscentrum van Ninove
als paddenstoelen uit de grond
schieten, kunnen de Ninovieters
opgelucht ademhalen. Hun his-
torische Koepoort is opgefrist en
kan er weer eeuwen tegenaan.
Op 10 en 11 maart vieren de
wortelkrabbers de facelift met
optredens, folkloristische festi-
viteiten en zelfs een reuzenezel.

De Koepoort dateert uit de 14de eeuw.
Het is de enige van vier oorspronkelijke
stadspoorten die overeind bleef. In 1946
werd het monument beschermd. Voor de
geschiedenis van Ninove is de gotische
Koepoort van onschatbare waarde. De
Ninovieters hebben er ook hun bijnaam
‘wortelkrabbers’ aan te danken. De
legende kent vele versies, maar grosso
modo komt het hier op neer: op een
middeleeuwse dag verloor de poort-
wachter de grendel. Als noodoplossing
gebruikte hij een wortel. Toen een ezel
er zijn tanden in zette, ging de poort
open en konden de rivalen uit Aalst de
stad inpalmen.

Blinkend buurthuis
De Koepoort onderging een volledige

binnen- en buitenrestauratie met als
doel het monument in de oorspronke-
lijke staat te herstellen. “De werken
waren noodzakelijk”, zegt cultuur-
beleidscoördinator Ben Schokkaert.
“Het dak moest worden hersteld of
het gebouw zou ten onder gaan. Ook
werden maatregelen genomen tegen
de overmacht van duiven die er jaren
hun intrek namen. Verder werd de
gevel opgepoetst en kwamen er nieuwe
ramen. Het interieur kreeg een nieuwe
laag verf en elektriciteitsvoorzieningen.
Het resultaat mag er zijn, de Koepoort
blinkt opnieuw.”

Na de opknapwerken is de Koepoort
ook klaar om haar oude functie van
buurthuis terug op te nemen. Voor ver-
gaderingen, tentoonstellingen, lezingen
en kamerconcerten kan dit historische
monument een ideale locatie zijn. Dat
moet ook duidelijk worden tijdens de
festiviteiten die de gerestaureerde Koe-
poort zullen heropenen.

Reuzenezel op kop
Op zaterdag 10 maart wordt de oude
poort nieuw leven ingeblazen met
muziek, verhalen en theater. Soetkin
Baptist en de Ninoofse muziekfamilie
Maris zorgen voor huiskamerconcer-
ten. Anton Cogen en jeugdschrijfster
Jennifer Vrielinck vertellen verhalen,

een culinaire lezing brengt lekkers uit
Portugal. Op de affiche staan zelfs Aal-
stenaars. Proberen ‘ajuinen’ Patrick
Bernauw en Rudi De Smet met hun
theater de Wortelstad nog eens te ver-
overen?

Een dag later is de ezel alvast van de
partij om de legende kracht bij te zet-
ten. De reuzenezel werd onlangs opge-
knapt en maakt opnieuw deel uit van
de Ninoofse reuzenfamilie. “Op zondag
staat de geschiedenis van de Koepoort
in de kijker”, vertelt Ben Schokkaert.
“We grijpen terug naar de evenemen-
ten van toen, met onder meer een boe-
ren- en biomarkt. Wie zelf artisanale
producten maakt, kan die dan aan de
man brengen. Een middeleeuwse stoet
met straatmuzikanten en circusarties-
ten zorgt voor de apotheose. Met de
reuzenezel op kop trekken we naar de
Koepoort.”

Bert Goessens

Het volledige programma staat op
www.ninove.be
Deelnemen aan de activiteiten en
reserveren voor de voorstellingen
kan bij de dienst Cultuur via 054-31
32 87 of cultuur@ninove.be
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Koepoort


