
Bekende en minder bekende groepen op vrijdag 
en zaterdag, een gezellig ingericht Savooiplein, 
frisse pintjes, onze overkapping: dat alles zal er 
ook dit jaar zijn. 

Vrijdag 30 augustus
Op vrijdagavond wordt het programma inge-
vuld door jeugdhuis Het Uur. Het heeft er een 
tijdje minder rooskleurig uitgezien voor Het 
Uur want eind 2010 moest het jeugdhuis de 
deuren sluiten en op zoek naar nieuwe lokalen. 
Sinds mei is de werking heropgestart en kan je 
weer elke vrijdagavond terecht in Het Uur, nu 
in de vroegere Sint Berlindeskring op de Hal-
sesteenweg in Meerbeke. Een nieuwe lichting 
vrijwilligers is er opnieuw helemaal klaar voor. 

Opener van de Savooifeesten 
op vrijdagavond zijn de win-
naars van de Uurrally die deze 
zomer georganiseerd wordt in 
het jeugdhuis. Daarna is het 
de beurt aan Ides Moon. Deze 
groep doet misschien een bel-
letje rinkelen want Ides Moon 
behaalde dit jaar vibe on air op 
Radio 1 en de selectie voor de 
nieuwe lichting op Studio Brus-
sel. Volgens Radio 1 combineert Ides Moon als 
vanzelf breed uitgesmeerde melodieën en rust-
gevende sferen met een ophitsende groove waar-
van je dan weer eerder onrustig wordt. Een in-
trigerende combinatie die er eenvoudigweg voor 
zorgt dat je tot het eind blijft luisteren. Het Uur 
sluit vrijdagavond af met Toy, een Belgische pop-
groep die vooral in de jaren ‘80 succes had. Toy 
heeft nooit helemaal stil gezeten en stond vorig 
jaar opnieuw in de schijnwerpers toen het num-
mer ‘Suspicion’ werd opgenomen in de Eregalerij 
van Radio 2 en Sabam en voortaan de stempel 
‘klassieker’ draagt. 

Zaterdag 31 augustus
Zaterdagnamiddag doen de Savooifeesten ver-
der met Ik en den Theo, een popconcert voor 
kleuters en jonge kinderen met liedjes over al-
ternatieve superhelden, winkeltje spelen 
en indiaan worden. Brus-
selse Meerbeke-

naar Piet Maris speelt één van de hoofdrollen. 

Om half acht trekt The Big LeBandski de Sa-
vooifeesten echt op gang. Deze Big Band ont-
stond ter ere van een 80ste verjaardag. Toen 
we de Big Band vroegen om te spelen op de 
Savooifeesten waren ze meteen enthousiast, 
gingen zelfs op zoek naar wat extra muzikan-
ten en doopten de groep The Big LeBandski. 
Na hen wordt het podium ingepalmd door 
YahTararah. Deze knotsgekke fanfare heeft al 
eerder op de Savooifeesten gespeeld en is sinds-
dien alleen maar beter en professioneler gewor-
den, maar gelukkig nog altijd even gek. Een bon-
te bende blazers, trekkers en meppers die menig 
festival of straatgebeuren nog feestelijker en vro-
lijker maken met hun balkan-exotische sound.

Internationale band
De headliner op de Savooi-
feesten is voor het eerst een 
internationale band. We halen 
Lefties Soul Connection uit 
Nederland naar Ninove! De 
band wordt beschouwd als de 
meest energieke funk & soul 
band uit Europa. Dat belooft! 

Deze rauwe funk en soul band werkt regelmatig 
samen met gastvocalisten zoals Michelle Da-
vid, een gospel en soulzangeres uit New York, 
die er ook zal bij zijn op 31 augustus.

De eer om de Savooifeesten af te sluiten is dit 
jaar voor Bram & Lennert. Dit duo hoeft in 
Ninove geen verdere uitleg, maar op de Savooi-
feesten staan ze als DJ’s Bram en Lennert feat. 
Vincke (met livedrums). Ze hebben van ons 
carte blanche gekregen. Er was maar één ver-
plichting: het volledige Savooiplein laten dan-
sen. Dat moet lukken! 

Meer dan muziekfestival
Door te kiezen voor een gevarieerd programma 
voor een breed publiek, het plein gezellig in te 
richten en geen toegang te vragen zijn de Sa-
vooifeesten veel meer dan een muziekfestival. 
Dit is hét feest voor al wie de zomer op een vro-

lijke manier wil afslui-
ten. Tot dan!

Zomers feest 
op Savooiplein
De Ninoofse zomer heeft heel wat in petto: Parkconcerten, De Donderdagen, wijkkermissen 
en als afsluiter opnieuw … de Savooifeesten. De vierde editie van de grote Savooifeesten vindt 
plaats op vrijdag 30 augustus en zaterdag 31 augustus. En hoewel we nu nog niet willen den-
ken aan het einde van de zomer, staat één ding al vast: het wordt opnieuw een geweldig feest.

“Hét feest voor al 
wie de zomer op 

een vrolijke manier 
wil afsluiten„

Een sfeerbeeld 
van editie 
Savooifeesten 2011!

▶

Vernieuwers
“De voorbije maanden had de muziekwereld de mond vol over de nieuwe Daft Punk. 
Pioniers waren ze midden jaren ‘90, vernieuwers worden ze nu genoemd. Wie over muziek 
praat in Ninove, heeft het over Bram & Lennert. Ook zij vernieuwen. De gitaren gaan aan 
de kant voor mengpaneel en koptelefoon. Het resultaat hoort u op 31 augustus tijdens het 
Bal Populaire de Luxe van de Savooifeesten.

Op de Savooifeesten zijn Bram & Lennert 
net als op elk ander zichzelf respecterend 
Ninoofs festival headliner. Maar anders dan 
al die andere keren dat u meezong met hun 
klassiekers of in elkaar haakte tijdens hun 
intussen legendarische Sirtaki, kiezen onze 
helden voor een dj-set. De lokale muziek-
scene staat in rep en roer. De consternatie 
valt te begrijpen. Hun succesvolle akoesti-
sche sets brachten hen op elk verhoogje dat 
de stad kent en de twee ideale schoonzonen 
groeiden uit tot het bekendste streekproduct 
na Witkap. Toch is het in deze crisistijd een 
logische en lucratieve carrièreswitch. 

Kijk maar naar de top 10 van de best verdie-
nende dj’s ter wereld. Dj Tiësto verdiende al 
75 miljoen dollar met zijn zweverige deun-
tjes. Een bedrag om in trance van te geraken. 
De twee Fransozen van Daft Punk zijn samen 
120 miljoen dollar waard. Cijfers om van te 
duizelen. Zette dat Bram & Lennert aan het 
denken over hun muzikale toekomst? Dj’s 
zijn de rocksterren van vandaag. En dus gaan 
de rockers aan het draaien. De Savooifeesten 
zijn de plek bij uitstek om die vernieuwing 
in te zetten. ‘Wij zijn een festival dat iets an-
ders wil doen’, drukte een van de vrouwelijke 
blonde organisatoren ons op het hart. Wij 
zijn benieuwd.

De organisatoren legden de kersverse dj’s 
slechts één verplichting op: laat het volle-
dige Savooiplein dansen. We durven er niet 

aan twijfelen dat de handen op 31 augustus 
de lucht in zullen gaan. Er huist een Regi in 
Bram Van den Berghe, maar nog meer een Dj 
Arsène. Dat brengt ons terug naar de roots 
van de vernieuwde Savooifeesten. In 2009 
was de huis-dj van dancing Edelweiss uit 
Voorde de absolute topper. Bram kon zijn be-
wondering toen al niet wegsteken en treedt 
binnenkort in zijn voetsporen. Zo’n typische 
trouwfeestsfeer wordt het echter niet want 
Bram & Lennert denken natuurlijk aan het 
spektakel. Braafjes plaatjes draaien, is niets 
voor hen. Livegedrum van een zeker Vincke 
moet de tent op zijn kop zetten.

Zeggen Bram & Lennert de gitaar eeuwig 
vaarwel? Daar durven wij onze handen niet 
voor in het vuur steken. Al is het natuurlijk 
een slimme strategie om stilaan ook andere 
paden in de showbizz te gaan bewandelen. 
Tal van variaties op hun beproefde concept 
zitten in de pijplijn. In 2014 kan De Plom-
blom uitverkocht worden voor ‘Bram & 
Lennert in symfonie’. De organisatoren van 
Krasjelrock zijn nu al aan het sparen voor 
Bram & Lennert & de Romeo’s. En op vraag 
van Studio 100 zouden de twee werken aan 
een album vol covers van bekende kinder-
liedjes. De Samsonrock zoals u hem nooit 
eerder hoorde. Wij maken ons dus geen zor-
gen om hun toekomst, wel over die van onze 
kinderen. Bram & Lennert voor het leven. Of 
toch nog even. „

(Bert Goessens - www.bertgoessens.com)

www.savooifeesten.bewww.savooifeesten.be



Meer info: www.sermant.be
Sermant  -  Sint-Berlindisstraat 17, 9402 Meerbeke

054 33 26 69 - info@sermant.be

Sermant, sinds mensenheugenis een waar 
merk in Meerbeke als het gaat over ijzerwa-
ren, gereedschappen, huishoudartikelen, 
drogisterij en nu ook de Lotto. Zelfs Google 
verwijst lijnrecht naar hun website. Had de 
Brico niet Brico geheten, hij heette nu Ser-
mant. Het spreekwoordelijke alles is er te 
koop aan competitieve prijzen. We kunnen 
beter vermelden wat je er niet vindt. ‘Van het 
kleinste moertje tot de laatste nieuwe blad-
blazer, alles kan je bij ons vinden’ vernemen 
we van André, Gratienne en zoon Roel.

Reeds vier generaties lang ligt onder de 
kerktoren van Meerbeke, verspreid over 
twee  toonzalen, alles wat je nodig hebt en 
waar je nog niet van wist dat je het nodig 
hebt. ‘Kom gerust een kijkje nemen… Onze 
grote winkel focust op alles wat gekocht kan 
worden, in de kleinere toonzaal kan je mate-
riaal kiezen om het huren.’ Boormachine no-
dig? Kijk eens bij André. Groot familiefeest 
gepland en niet genoeg bestek? Gratienne 
voorziet je van het nodige. Begint je terras-
brander te sputteren door een lege gaskan? 
Eén ritje naar Meerbeke-dorp lost je pro-
bleem op. Nieuwe gradenboog voor doch-
terlief? Rep je naar de Sint-Berlindisstraat.

Je vraagt je af hoe ze dat daar allemaal 
klaar spelen, want naast de drukke winkel, 
zitten ‘Andre en Gratienne van Sermant’ 
ook na de uren niet stil. Velen kennen An-
dré  als de sympathieke prinsj André. 
Zo raakte hij 5 jaar geleden echt bekend 
bij het grote publiek tijdens zíjn Prinsen-
jaar. De meisjes van Chiro Flos kennen 
André en Gratienne vast en zeker als de 
vaste kookouders op hun zomerkamp. En 
menig feestje werd al opgefleurd door de 
coverband Les Pruttes met André op de 
basgitaar.

‘Onder de mensen zijn, is mijn hobby. Ik on-
dersteun de Savooifeesten met volle goes-
ting en je mag mij op 30 en 31 augustus 
zeker verwachten op het Savooiplein’ ver-
trouwt André ons nog toe. Wij uiteraard heel 
erg content!

Zijn nieuwste engagement is Wettels on 
Fire, een barbecue-collectief. Deze Ni-
noofse keukenprinsen hebben 1 doel: Bel-
gisch kampioen barbecueën worden. U 
mag van ons één keer raden waar die bende 
hun houtskool, aanmaakblokjes en barbe-
cuetang halen?

Vijs kwijt? 

Savooifeesten in cijfers 
> 1e editie in 1971, dit jaar 4e editie grote 

Savooifeesten sinds heropstart in 2007

> 2e editie van de Savooikrant

> 2 dagen festival = 15 uur muziek +  
10 uur afterparty

> 1.000 bezoekers, 80 vrijwilligers,  
50 sponsors

> 40 m² podium, 100 m² tent, 200 m²  
overkapping

> 500 m kabel, 38 spots, 1 discobol,  
1 savooikool, 2 lijnen authentieke  
Savooifeestenvlaggetjes

> 34 vaten Witkap, 14 vaten pils

Vrijdag 30 augustus
20u00: winnaar Uurrally

21u30: Ides Moon

23u00: Toy

Zaterdag 31 augustus
 

17u00: kinderprogramma ‘Ik en den Théo’ (3+)

19u30: The Big LeBandski

21u00: Yah Tararah
22u30: Lefties Soul Connection (NL)  
     feat. Michelle David

24u00 - 3u00: Bal Populaire de Luxe met DJ’s Bram 
        & Lennert feat. Vincke (livedrums)

Meer info: www.juweliernachtergaele.be
Juweliers Nachtergaele  -  Oudstrijdersplein 20-22, Ninove

Tel: 054 33 45 89 - info@juwelennachtergaele.be

Op het Oudstrijdersplein slaat de beiaard vro-
lijk wat noten uit zijn klokken. Het is stipt zes 
uur. Net op tijd. Gelukkig. Te laat komen bij 
een horlogemaker? Dat leek ons geen goede 
start. We trekken de deur open van juwelier 
Nachtergaele voor een hartelijke babbel.

Al drie generaties lang haalt de familie Nach-
tergaele met de precisie van een hartchirurg 
het ingewikkelde radarwerk van uurwerken 
en klokken uit elkaar. En nadien weer netjes 
geölied in elkaar. We vragen ons af waarom 
iemand kiest voor dit bijzonder beroep. 

Guy Nachtergaele: ‘Mijn vader leerde de 
passie voor het vak kennen na de tweede 
wereldoorlog. Hij trok naar Antwerpen, leer-
de er de stiel als horlogemaker en startte 
kort daarna zijn eigen zaak. Toen enkel met 
klokken en horloges. En veel ‘courage’.’

Jaren later nam Guy Nachtergaele de zaak 
over samen met zijn vrouw Linda. Hij stu-
deerde voor horlogemaker in België en na-
tuurlijk… Zwitserland. Samen met zijn vrouw 
verdiepte hij zich ook in de edelsteenkunst. 
Ze werden gediplomeerde gemmologen. 
Diamanten, robijnen, saffieren,… hadden 
vanaf dan geen geheimen meer voor hen. 
De zaak breidde uit van uurwerken naar ju-
welen. 

Het eigen atelier blijkt een broedplaats van 
talent. Diether Nachtergaele, de derde ge-
neratie, leerde de stiel. En zelfs meer. Hij 
specialiseerde zich als deskundig edelsmid. 
In eigen atelier ontwerpt en creëert hij eigen 
juwelen. Juweliers Nachtergaele blijkt veel 
meer dan een doorsnee juwelier. Het is tra-
ditie, vakmanschap en liefde voor het vak. 

Guy Nachtergaele heeft Ninove ook zien 
evolueren. We zijn benieuwd naar hoe men 
in de jaren ‘70 en ‘80 in Ninove de zomer 
overleefde. Waren er toen ook feesten? Op-
tredens? Terrasjes? 

Guy Nachtergaele: ‘Er waren zeker ook 
optredens. Je had de Savooifeesten van 
vroeger waar ik graag naar toe ging. En dan 
had je wel geregeld optredens bij ‘de Fik-
ken’. De jeugdclub organiseerde ook gere-
geld optredens. Veel kleinkunst.  Mensen 
gingen ook op café. Misschien wel meer dan 
nu. En dan had je natuurlijk kermissen.’

Savooifeesten: Wie kermis zegt, denkt 
ook aan kermiskoersen. De aankomst 
van de Ronde zijn we kwijt, maar Nin-
ove heeft  enkele wielerwedstrijden. 
Vorig jaar kwam daar het na-tour cri-
terium bij. Met enkele kleppers op de 
affiche. Reed er in het verleden ook 
wel eens een vedette door de Ninoofse 
straten?  

Guy Nachtergaele: ‘Ja zeker. De kermis-
koersen leefden. Rik van Looy en Eddy 
Merckx reden toen rondjes in Ninove. Ik 
beleefde dit trouwens van heel dichtbij. Ik 
reed toen aan de kop van het peleton. Niet 
als renner. Maar met de wagen die de koers 
aankondigde.  Je weet wel: Tik Tak Pontiak.’

Savooifeesten: U vernoemde het daar-
net al. De oude Savooifeesten beleefde 
je zelf mee. Wat denk je van het huidige 
aanbod in de zomer in Ninove? 

Guy Nachtergaele: ‘De Parkconcerten 
vind ik een tof initiatief. Net als de Savooi-
feesten. Het is wel wat anders dan de eerste 
Savooifeesten, maar er is wel een fijne sfeer 
op het plein. Ik vind het zelf belangrijk om 
dergelijke festiviteiten in Ninove te onder-
steunen. We doen dit trouwens al jaren ook 
met carnaval. Elke Prins ontvangt van ons 
een prachtig horloge’. 

Savooifeesten: Om op tijd thuis te gera-
ken… Nu u het zegt. Prins Moor staat dit jaar 
weer op het podium van de Savooifeesten. Als 
presentator. Met zijn mooi blinkend horloge. 

Een briljante 
juwelierszaak 

Het Uur staat er opnieuw!
Jeugdhuis Het Uur startte op 30 oktober 1987 in het voormalige klooster van Meerbeke, in de 
lokalen van Dansana, de jeugdclub die een jaar eerder de deuren had gesloten. Aanvankelijk 
was het de bedoeling dat Het Uur elke vrijdag een uur zou open zijn, na de vergadering van 
jongenschiro Sjaloom. De naam ‘Het Uur’ was geboren! 

In de praktijk liep dat uur al snel uit tot meerdere uren, heel veel meerdere uren zelfs. Hal-
verwege de jaren negentig maakte Het Uur naam als het kleinste concertzaaltje van België. 
Zowat alle bekende Belgische groepen zakten af naar Meerbeke. Talloze buitenlandse colle-
ga’s volgden hun voorbeeld. De laatste jaren werd dit concertaanbod echter noodgedwongen 
afgebouwd omdat de Belgische groepen liever in kleine zaaltjes in Tiruchchirappalli speel-
den dan in een klein zaaltje onder de kerktoren van Meerbeke. Het was ze gegund.

In september 2010 pakten donkere wolken samen boven het jeugdhuis. Het gebouw voldeed 
niet meer aan de normen voor brandveiligheid, en moest uiteindelijk de deuren sluiten na 
een negatief brandverslag. Ninove zat opeens zonder jeugdhuis, een oplossing moest gezocht 
worden. De stad Ninove en de bestuursleden van Het Uur werkten constructief samen aan 
een oplossing en vonden die aan de overkant van de Halsesteenweg. Het voormalige café De 
Sint-Berlindiskring werd gekocht en gerenoveerd door de stad.

Op 10 mei 2013 kon jeugdhuis Het Uur eindelijk opnieuw zijn deuren openen. Vele jongeren 
vonden opnieuw de weg naar het jeugdhuis en Het Uur groeide pijlsnel uit tot nieuwe ont-
moetingsplaats voor de jeugd. Net als in ‘the good old days’ kan je er opnieuw terecht voor 
een lekker optreden, een frisse pint en een gezellige babbel. Elke vrijdag staan de deuren van 
het jeugdhuis open vanaf 20 uur!

Op de Savooifeesten wil de nieuwe ploeg van het 
jeugdhuis tonen dat zij vol enthousiasme in de nieu-
we werking zijn gesprongen. Zij zorgden voor een 
meer dan leuk programma op vrijdagavond, de per-
fecte starter van een weekendje Savooifeesten!

Jeugdhuis Het Uur
Halsesteenweg 53, 9402 Meerbeke
info: jhhetuur@hotmail.com
Open elke vrijdag vanaf 20 uur

Met je kinderen naar 
de Savooifeesten!
De Savooifeesten beginnen zaterdag-

namiddag met een heus kinderconcert 

van Ik en den Theo, het duo van Jaune  

Toujours-muzikanten Piet Maris en 

Theophane Raballand. Met accordeon  

en drum nodigen die twee de jongste 

festivalgangers uit om mee te reizen in 

hun muzikaal universum van folk en 

jazz, en veel meer. 

Brusselse Meerbekenaar Piet Maris is de 
drijvende kracht achter de groepen Jaune 

Toujours en Mec Yek. Een paar jaar gele-
den maakte hij samen met zijn kompaan-
drummer Raballand het succesvolle twee-
talige liedjesprogramma ‘Ik en den Theo’ 

of ‘Moi & le Theo’. Naargelang de samen-
stelling van het publiek spelen ze al wat 
meer in het Nederlands of in het Frans.

De liedjes zijn eenvoudige, maar pittige 
composities, die zich snel in je hoofd vast-
zetten zonder te voorspelbaar te klinken. 
Maris’ accordeon leidt de dans, onder-
steund door de soms verrassende percus-
sieklanken van ‘den Theo’: op trommels, 
drums of zelfs glazen. Er wordt geflirt met 
rock, Balkanfolk, wals...

Voor de liedjesteksten halen ze hun inspi-
ratie vooral uit de kinderwereld: winkel-
tje spelen, toekomstdromen, superhelden, 
griezelen... het passeert allemaal de revue. 
Maar Maris en co vervallen gelukkig nooit 
in een kinderachtige benadering van hun 
materiaal: het zijn en blijven volwassen 
muzikanten die zich als twee jongens lek-
ker staan te amuseren met klanken, rijm, 
ritmes, volume. Af en toe sluipt een oud 
kinderliedje als ‘’k Zag twee beren’ haast 
vanzelfsprekend de nieuwe composities 
binnen. 

Voor hun origineel theaterconcert won Ik 
en den Theo in 2012 de tweejaarlijkse Gou-

den Ketje award, uitgereikt door de Vlaam-
se Gemeenschapscommissie in de categorie 
Cultuur, Jeugd en Sport. De jury omschreef 
Ik en den Theo als ‘een zeer charmant en 
pretentieloos initiatief dat verder gaat dan 
muziek spelen’. Voor de echte liefhebbers 
zijn de liedjes trouwens ook op CD gezet. 
Mis dit optreden dan ook zeker niet!

Wij konden Ik en den Theo programmeren dank-
zij steun van stad Ninove. Waarvoor dank!

y

cafe Ninove

Geraardsbergsestraat 33 
9400 Ninove

Savooikool recept
•	 2	grote	kookpotten
•	 kokend	water
•	 ½	savooikool	of	groene	kool
•	 1	snuifje	natriumbicarbonaat	of	

maagzout om de frisgroene kleur van 
de kool te behouden tijdens het koken

•	 8	sneden	van	een	halve	centimeter	
dikte van gezouten spek

•	 2	klonten	echte	boter
•	 traditionele	kruiden:	peper,	zout	en	

muskaatnoot

Hoe savooikool met spek klaarmaken
1. Begin met eerst water te koken in een grote kookpot. Snijd de buitenste bladeren van de 

savooikool fijn.
2. Snijd de kool half door en werk verder met 1 van de helften. Halveer opnieuw, snijd het 

harde hartje eruit (smijt op de composthoop) halveer de rest opnieuw en snijd in fijne 
reepjes.

3. Voeg het natriumbicarbonaat en de fijngesneden savooikool toe aan het kokende water en 
laat enkele minuten blancheren.

4. Als de kool gaar is, giet je ze af en laat in een vergiet zeer goed uitlekken.
5. Snijd ondertussen het spek in repen of kubusjes, zorg dat er geen beentjes meer in het vlees 

zitten.
6. Neem een grote kasserol met dikke bodem en smelt er een klont boter in.
7. Als de boter gesmolten is, begin je hierin op een matig vuurtje de stukjes spek te bakken.
8. Als de spekjes na een 10 tal minuten lekker knapperig en mooi krokant gebakken zijn, 

voeg je er de kool bij en roer goed om.
9. Voeg er nog een goede klont boter bij, zet op een zacht vuurtje en roer om zodat alles mooi 

vermengd en de boterklont verdwenen is.
10. Kruid met peper, zout en muskaatnoot.
11. Serveer de met spek klaargemaakte savooikool met diepvrieskroketjes en indien gewenst 

met een dik stuk kotelet.

Ook Jeroen Meus valt 
voor de Savooikool... 
Hij tovert volgend 
gerecht op tafel:

Hoe zit het met de huidige bezetting? Wie 

doet wat? 

‘De band bestaat momenteel uit twee zan-
ger/gitaristen: mijn vader Harry Woods en 
Theo Vanhemelrijck.  Zij zijn ook de enige 
originele leden van Toy. Verder is er nog een 
drummer, een bassist en ik. De originele Toy 
bestond uit vier leden maar bij de comeback 
werd ik als extra kracht gerecruteerd.’

Voel jij je niet extreem jong in de groep?

‘Ik ben de jongste van de bende maar de le-
den zitten elk in verschillende leeftijdsklas-
sen. Met een speelse mix van generaties tot 
gevolg!’

‘Suspicion’ is een nummer van Toy dat heel 

bekend werd. Tom Barman gebruikte het 

zelfs als soundtrack in Anyway the Wind 

Blows. Wat is jouw favoriete Toy nummer?

‘Mijn favoriete nummer is ‘Hopelesslyem-
barrassed’. Het is een meer funk nummer 
dat erg dansbaar is. Op Youtube is er een 
homemade clip te zien, gemaakt door een 
nobele onbekende in Duitsland, waar ie-
mand het hele nummer zichzelf filmt ter-
wijl hij danst. Een beetje ‘Lonely Boy avant 
la lettre’. ’

Zijn de Savooifeesten jullie eerste live 

comeback?

‘Neen. Tegen dan zullen wij al een 5-tal op-
tredens achter de rug hebben met deze band.’

Veel succes ermee en tot vrijdag 30 augustus! 

Toy
Met ‘Toy’ sluit jeugdhuis Het Uur de eerste 

Savooiavond af met muziek die alle leef-

tijden kan boeien. Toy wordt omschreven 

als een Belgische new wave band die voor-

al	 in	 de	 jaren	 ’80	 succes	 had.	 De	 groep	

werd opgericht in 1974 door Theo Van 

Hemelrijk en Harry Woods. Ze hadden el-

kaar gevonden in jeugdhuis ‘De Vaandrig’ 

in Sint-Amands. Vandaag maakt ook Bob 

Woods, zoon van Harry en voorzitter van 

jeugdhuis Het Uur, deel uit van ‘Toy’. Wij 

stelden Bob enkele vragen.

Hoe zou je Toy anno 2013 omschrijven? 

Een filmpje op jullie pagina doet ons gelo-

ven dat jullie nog steeds heel wat new wave 

gehalte hebben.

‘De songs zijn natuurlijk geschreven in een 
zekere tijdsgeest en dit proberen wij live 
ook terug te brengen. Toch zou ik Toy niet 
omschrijven als een new wave band, in mijn 
ogen zijn we (nog steeds) een popband die 
in verschillende stijlen iets te zeggen heeft.’

Je bent zelf voorzitter van jeugdhuis Het 

Uur, hoe voelt het om deze avond zelf als 

headliner af te sluiten?

‘Voor mij persoonlijk wordt dit een fantas-
tische ervaring. Ik denk dat weinig ‘concert-
organisatoren’ kunnen zeggen dat de twee-
de maal dat zij hun festival organiseren, ze 
ook meespelen met de headliner (lacht). Als 
wij dit jaar even veel volk trekken als twee 
jaar geleden op vrijdag (toen waren Ar-

quettes de afsluiter, nvdr), zal het voor mij 
mijn grootste optreden worden tot nu toe.’

HET BESTE GEREEDSCHAP
VOOR HET BETERE WERK

IJzerwaren

Gereedschap

Machines

Huishoudartikelen

Drogisterij

Bureelartikelen

Beroepskledij

Compressoren

Verhuur tafelgerei

             verdeelpunt

SINT-BERLINDISSTRAAT 17 - 9402 MEERBEKE
Tel. 054.33 26 69                Fax 054.32 96 42
info@sermant.be                 www.sermant.be



Waterman • 21 januari - 20 februari
Deze zomer verkeer je in blakende gezondheid 
en kan je veel aan. Je zal iedereen overweldigen 
met je energie en enthousiasme. Bewonderens-
waardig. Tot 1 september wordt er dan ook 
volop gefeest. Daarna verschuift de focus (ho-
pelijk) naar werk en gezondheid.

Vissen • 21 februari - 20 maart
Jonge (bak)vissen maken het af en toe net iets te 
bont. Vissen op oudere leeftijd zijn dan ook niet 
verbaasd wanneer ze op weg naar de bakker één 
van hun jongere soortgenoten Den Drippel zien 
verlaten. Jonge en oude swingende vissen op 
één dansvloer belooft dan ook een groot feest! 

Ram • 21 maart - 20 april
Beste Ram, het is hoog tijd om je eetgewoon-
tes onder handen te nemen. Laat deze zomer de 
verleidingen links liggen. Vervang pitta, bicky 
en kleintjes met stoofvleessaus en mayonaise 
eens door fruit of groene groenten, ook tijdens 
de Savooifeesten! Deze zorgen voor innerlijke 
rust en uiterlijke kracht. Je zal die nodig hebben 
om deze intensieve zomer door te komen.

Stier • 21 april - 20 mei
Je geluksplaneet, Mercurius, staat deze zomer 
niet langer in de romantische zone van je ho-
roscoop. Zaak dus om iets meer inspanningen 
te leveren deze zomer. Kom buiten, spreek die 
knappe verschijning op de Savooifeesten aan, 
dans met je geliefde op het bal populaire. Op je 
dooie gemak zal het niet lukken. Wie niet zaait 
zal niet oogsten, zeggen de savooien.

Tweelingen • 21 mei - 20 juni
Bent je klaar voor één van de beste zomers van 
je hele leven, Tweeling? Na de zomerwende van 
20 juni, barsten de good vibes los. De festivalpe-
riode is dit jaar van jou! Draag oranje en groen. 
Deze kleuren versterken je optimisme en zor-
gen voor een vriendelijke omgeving. Het volle-
dige Savooiplein zal je goeie vibes voelen.

Kreeft • 21 juni - 22 juli
Vanaf 27 juli tot 3 september staat liefdesplaneet 
Venus in de relatiezone van je horoscoop. Je be-
grijpt: emoties alom! De kreeft in een relatie 
gaat een zwoele zomer tegemoet. Single kreeft: 
een flirt die een snelle affaire zou kunnen wor-
den, is best mogelijk. De nachten worden dan 
ook explosies van gevoelens. 30 en 31 augustus 
staan met stip bovenaan de liefdesbarometer!

Leeuw • 23 juli - 22 augustus
Het belooft een bijzondere zomer te worden, 
Leeuw. De twee volle manen deze zomer zor-
gen voor vele mogelijke genoegens! Laat je ge-
voelens eens de vrije loop. Doe dingen die je 
daarvoor nog nooit gedaan zou hebben. Drink 
die Witkap op de Savooifeesten, spring op het 
podium en dans mee op de tonen van dj’s Bram 
& Lennert ... De sterren zullen je ondersteunen.

Maagd • 23 augustus - 22 september
Een hele horde planeten hangt deze zomer rond 
jouw sterrenbeeld.  Het kan zowat alle richtin-
gen uit. Succes of teleurstelling : jij hebt het in 
handen. Geloof in jezelf, wees positief. Geef je-
zelf 100%. En wie weet, haal je deze zomer die 
ene grote savooi binnen.  

Weegschaal • 23 september - 22 oktober
Je hebt zin in vakantie, je wil uitgaan, je onder 
de mensen begeven en je misschien een beetje 
uitleven? Zak eind augustus zeker af naar het  
Savooiplein. Dansen is de beste oplossing om de 
vele stressfactoren waar weegschalen mee gecon-
fronteerd worden weg te werken. De feeststerren 
aan de hemel staan je deze maand bovendien erg 
gunstig. Maak er gebruik van. Beloofd?

Schorpioen • 23 oktober - 22 november
Beste Schorpioen, de zomer kan iets prachtig zijn 
of iets diep triest. Voor jou hebben we dit jaar 
goed nieuws: je zal de liefde van uw leven ontdek-
ken op een onverwacht moment. Tussen de soep 
en de pattatten, tussen pot of pint, tussen nacht en 
dageraad, tussen savooi en kool ... Wanneer exact 
zal je nooit meer vergeten na deze zomer.

Boogschutter • 23 november - 21 december
‘Druk, druk, druk’ zal na de zomer niet langer 
één van je antwoorden zijn. De boog kan niet 
altijd gespannen staan bij een boogschutter.  Ge-
bruik je tijd dankbaar om te relaxen en stress te 
verjagen. Er bestaan voldoende ontspannings-
oefeningen. Een Slaghske of Witkap op de Sa-
vooifeesten bijvoorbeeld. Je zal je beter voelen.

Steenbok • 22 december - 20 januari
Steenbokken staan gekend om hun sociale vaar-
digheden. Wanneer je deze zomer oude vrien-
den en nieuwe contacten samenbrengt op de 
Savooifeesten kan dit een interessant verhaal 
opleveren. Alles wat je hoeft te doen, is ervoor 
zorgen dat ze weten wat je wilt. Vetrouw voor de 
rest maar op de savooien aan de hemel. 

Apotheek Bourguignon
Uit sympathie

Apotheek Bruyland-Penne 
Uit sympathie

Cafe Duivenbond
Brusselstraat 34, Ninove

Café Nostalgie
Geraardsbergsestraat 60, Ninove

Peter Jacobs & Liliana Nicola

Architect & Interior Designer
Leopoldlaan 5b, Ninove

Savooifeesten   ✹  Sterrenbeelden

Meer info: http://clubs.lions.be

Lions Club Ninove werd in 1970 boven de 
doopvont gehouden. Het is een serviceclub, 
waarvan de leden op vriendschappelijke ba-
sis samenwerken. Als serviceclub maakt 
Lions Club Ninove deel uit van de nationale 
werking in België dat op zijn beurt deel uit-
maakt van Lions International.

Op louter vrijwillige basis ontplooien Lions-
leden initiatieven voor een betere samen-
leving. Wereldwijd telt de organisatie bijna 
1,3 miljoen leden waardoor het internatio-
naal tot de belangrijkste ngo’s behoort. Om 
fondsen te werven organiseren de leden 
activiteiten waarbij sponsorwerving een be-
langrijk aspect is. Het internationale motto 
bij die activiteiten luidt ‘We Serve’. Vanuit 
die gedachte proberen Lionsleden oplos-
singen aan te bieden die tegemoet komen 
aan de noden van de maatschappij. Het 
kan gaan van aankoop van materiaal, tot 
het financieel steunen van bepaalde soci-
ale projecten.

De voornaamste projecten die Lions Club Nin-
ove ondersteunen zijn de vzw Schoonder-
hage, een vereniging die voorziet in opvang 
en huisvesting van mensen met een mentale 
handicap; de vzw De Valier, een dienstverle-
ningscentrum voor volwassen personen met 
een handicap in Liedekerke; en Teledienst 
Ninove, die kansarmoede en sociale uitslui-
ting in onze regio bestrijden en ondersteuning 
bieden waar professionele hulpverlening niet 
nodig is en mantelzorg ontbreekt.  

Van bij de heropstart kunnen de Savooifees-
ten rekenen op financiële steun van Lions 
Club Ninove. En hoewel de Savooifeesten niet 
in het bovenstaande rijtje van sociale projec-
ten passen, staat Lions Club Ninove achter 
de visie van de Savooifeesten om een open, 
eerlijk en gratis festival dichtbij de mensen te 
zijn waar kwaliteit en een positieve sfeer cen-
traal staan en besliste Lions Club Ninove om 
ook deze editie een financiële duw in de rug 
te geven. Waarvoor onze oprechte dank!

Lions Club Ninove: 
wie zijn ze, wat doen ze?

LIONS CLUB NINOVE Dat is de naam van dé nieuwste Ninoof-

se big band onder leiding van Bruno 

Beeckmans. Bruno is zeker bekend bij 

het Savooipubliek. Hij was er namelijk 

bij op de editie in 2009 als drummer en 

toetsenist van The Royal Balls Discopho-

nic Orchestra. Dat hij kan feesten op een 

podium, bewees hij meermaals. Wij zijn 

alvast benieuwd naar de nieuwe wending 

in zijn muzikale carrière.

Bruno, hoe is de big band ontstaan? Was jij 

de initiatiefnemer?

‘We hadden in de afgelopen paar jaar al 
twee keer wat mensen bij elkaar gezocht 
om een big band te vormen, gewoon als 
gelegenheidsorkest. Begin dit jaar werd 
mijn vader 80 en aangezien het iemand is 
die altijd met muziek is bezig geweest, vond 
ik het wel een goed idee om de bende nog 
eens bij mekaar te halen. Deze keer slaag-
den we er in om een volledige bezetting te 
hebben. Dus in dat opzicht was ik deze keer 
wel de aanstoker. Ik heb zo’n beetje de mu-
ziek uitgezocht. Maar uiteindelijk blijft het 
een groep van intussen meer dan 18 men-
sen, die allemaal hun steentje bijdragen.’

18 mensen, dat kan al tellen. Je spreekt 

over een gelegenheidsband. Voor wat voor 

gelegenheden vragen de mensen zo een 

bende?

‘De eerste keer speelden we voor een huwe-
lijk. Die muziek slaat natuurlijk meteen aan 
op zo een gelegenheid. Het is een uitgelezen 
kans voor alle nonkels om de beentjes nog 
eens uit te slaan! De tweede keer speelden 
we op een feestje van een groep mensen die 
aan ‘reënactment’ doen (als hobby situaties 
uit de wereldoorlogen naspelen, nvdr). Dus 
op dat feest liep het vol met kolonels uit het 
Amerikaans leger. Niet te verwonderen dat 
we met onze Glenn Miller nummers nogal 
wat succes hadden, natuurlijk. En nu de 
laatste keer was dus het verjaardagsfeestje 
van mijn pa, waarbij hij zelf ook nog eens 
de micro ter hand nam. En toen de vraag 
kwam om op de Savooifeesten te spelen, 
zag iedereen dat meteen goed zitten.’

Wij ook. Vooral dansende nonkels vinden 

we de max. Wat verwacht je van jullie op-

treden op de Savooifeesten?

‘Ik denk dat ik in naam van de hele groep 
mag zeggen dat we vooral graag zouden 
hebben dat er wat mensen komen kijken. 
En dat ze zich amuseren terwijl we spelen 
natuurlijk. Het is het soort muziek dat vol-
gens mij iedereen graag hoort. De num-
mers die we brengen zijn zo herkenbaar: 
je kent ze uit films of misschien van platen 
bij opa en oma. Maar ik hoop dat er ook 

The Big LeBandski ... 

Garage – Carrosserie

 SCHOKKAERT bvba

Brakelsesteenweg 55
 9400   Ninove 
 054 33 63 80
 e-mail : info@garageschokkaert.be
 www.hyundai-schokkaert.be
 www.suzuki-schokkaert.be
 www.mazda-schokkaert.be
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Parijse Mode
maroquinerie 
& luggage
Lieven De Bisschop
& Sook Ee Huys
Lange Munt 6, Ninove

wat jong volk aanwezig zal zijn, want je zou 
denken dat die big band muziek iets voor 
oude mensen is. Niets is minder waar. Bij 
onze muzikanten zijn er zeven die jonger 
zijn dan vijfentwintig. Dat wil dat toch iets 
zeggen. By the way: de jongste onder ons is 
vijftien!’

Mogen we ons in zo’n big band dan aan 

meer instrumenten verwachten dan in een 

fanfare als bijvoorbeeld YahTararah?

‘Zoals gezegd bestaat een normale big band 
bezetting uit ongeveer 17 mensen plus in-
strument: piano, gitaar, bas, drums - 2x alto 
sax, 2x tenor sax, 1x bariton sax - 3 tenor 
trombones, 1 bass trombone - 4 trompet-
ten. Maar sinds de laatste keer dat we speel-
den, zijn er nog meer mensen die willen 
meedoen, dus we gaan volgens mij met nog 
meer zijn. Af en toe wordt er ook van sax 
gewisseld naar klarinet of sopraan sax (om 
de typische klank van Glenn Miller of Tom-
my Dorsey te krijgen bijvoorbeeld). Dus er 
komen wel wat instrumenten bij kijken, ja... 
Maar om YahTararah op dat vlak te klop-
pen, gaan we nog vroeger moeten opstaan, 
denk ik (lacht)!’

Waaraan denk je spontaan wanneer je het 

woord ‘Savooifeesten’ hoort?

‘Savooifeesten is in de eerste plaats nostal-
gie. Ik kwam er al naartoe van toen ik nog 
klein was. En ik geloof dat ik pas veertien 
was toen ik er voor de eerste keer speelde. 
En dan later met The Balls ook natuurlijk. 
Savooifeesten is wat het zelf zegt: feest! Er 
is altijd wel een gezellige ambiance op het 
plein. En het is een uitstekende gelegenheid 
om nog eens mensen tegen te komen die je 
al lang niet meer gezien hebt. Ik ken toch 
wel wat mensen die daarvoor van ver terug 
naar Ninove afzakken.’

Dat laatste horen we graag. We hebben 

lang op een officiële groepsnaam gewacht 

en vonden het oorspronkelijke Bruno’s Big 

Band zo slecht nog niet. Uiteindelijk werd 

het The Big LeBandski. Ook zeker de moei-

te. Hoe is de naam ontstaan? 

‘Tja, de naam... De laatste keer dat we 
speelden had ongeveer iedereen behalve ik 
Bruno’s Big Band in gedachten. Maar dat is 
erover: ik zit daar niet alleen he... Dus vond 
ik toch dat we iets anders nodig hadden. 
En tussen pot en pint (met Johan Ancaer 
en Katrien Vande Perre) zaten we wat te 
brainstormen... En allerlei combinaties met 
‘big’ of ‘band’ erin op te noemen. Tot Ka-
trien ineens The Big Lebowski vernoemde. 
En alles viel op zijn plaats (lacht).’

Als dat geen mooie afsluiter van dit inter-

view is.

VIA
             BVBA

Schilder- & Gyprocwerken
Privé & Industrie 
Robin Parker

GSM 0478.419 255

Dankjewel vrijwilligers
Dank je wel, merci, thanks, dankeschön, gracias!
Om maar te zeggen: bedankt aan al onze vrij-
willigers om voor, tijdens of na de Savooifees-
ten een handje toe te steken. Mede dankzij jullie 
kunnen we opnieuw zorgen voor een spetteren-
de afsluiter van de zomervakantie. Een welge-
meende dankjewel! 

Wie nog wil helpen bij deze editie: 
mail naarsavooifeesten@gmail.com of laat 
ons iets weten via onze facebookpagina!

HERENMODE
DENIJS
DE SPECIAALZAAK VOOR 
DE BETERE HERENKLEDING
Lange Muntstraat 4, Ninove

054 33 24 19

Oudstrijdersplein 17
Ninove

L I N G E R I E • C O R S E T T E R I E
B A D M O D E • M E D I M A
ZWANGERSCHAPSLINGERIE
S T E U N K O U S E N
H E R E N O N D E R G O E D

Bakkerij Musti
Geraardsbergsestraat 68, Ninove

In den Keizer
Burchtstraat 9, Ninove

Dakwerken Patrick Syroit
Dreefstraat 41, Ninove

VINOFHOEVE  

Krepelstraat 67   Denderwindeke

Bruno Van de Voorde
0472  428150  
bruno@vinof.be
www.vinof.be

VINOFHOEVE  

Krepelstraat 67   Denderwindeke

Bruno Van de Voorde
0472  428150  
bruno@vinof.be
www.vinof.be
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Lieven Vandenberghe
grafisch ontwerper - illustrator

Kleine Ommegangweg 9 9420 Erpe
053 800 999    |    info@lievenvandenberghe.be

Ontwerper 
van deze 

krant, 
affiche en
 cartoons

Leen Van Den Steen

 

Kwadestraat-Zuid 30 GSM 0478 57 54 82
9402 Meerbeke leenvandensteen@skynet.be

ADVieS, Verkoop en montAge
VAn  kwAL i te i t SrAmen  en  -Deuren
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Volg ons op www.savooifeesten.be 
en op onze facebookpagina !

Volg ons op www.savooifeesten.be 
en op onze facebookpagina !

ReCoRD BANK - 054 33 16 00
Weggevoerdenstraat 39, Ninove

www.kantoor-pletinckx.be

Nederhasseltstraat 309, Aspelare
Tel. 054 33 43 91

Koepoortstraat 2
Ninove
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Sound-Production-Rigging 
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Taverne 
Cheers
Geraardsbergsestr. 72-75
Ninove - 054 32 55 08

Tel. 0498 14 45 22



Het weer voor vrijdag 30 
en zaterdag 31 augustus 2013

Geen wolkje te bespeuren en een zomerse 25°C. De 
weersvoorspelling voor het Savooiweekend ziet er 
fantastisch uit! (Indien het weer toch minder zou 
zijn dit jaar, voorzien we opnieuw onze geweldige 
overkapping boven het plein). 

	  

Meer info: www.awdd.be
Advieskantoor Walravens - De Dender 

Albertlaan 200, Ninove - 054 34 22 11 - info@awdd.be 

Advieskantoor Walravens - De Dender 
is al jaren een bekend onafhankelijk verze-
keringskantoor in de regio. U kent alvast wel 
hun bijzondere kantoor op de Albertlaan, 
tussen Brouwerij Slaghmulder en de Carre-
four.  Jawel, dat stukje ring waar het de laat-
ste maanden wel eens gezellig aanschuiven 
is. 

We waren aangenaam verrast over het ste-
vig pakket ondersteuning en service dat dit 
advieskantoor biedt. Hun service stopt niet 
bij het zoeken naar een verzekering. En dat 
maakt hun advieskantoor zo interessant. Op 
het moment dat, we zeggen maar, een tor-
nado de dakpannen van uw dak kegelt en 
al het papperassenwerk en opvolgingswerk 
begint, staan ze direct klaar om je hierbij te 
begeleiden. Dit bespaart je heel wat kopzor-
gen en je bent zeker van een goede afhan-
deling van je dossier. 

Daarnaast leveren ze een gans pakket aan 
planning bij allerhande fiscale zaken. Denk 
maar aan pensioenplanning, inkomsten-

planning, sucessieplanning, … Zowel voor 
particulieren, kmo’s, ondernemers en vrije 
beroepen. Noem het en u kan er terecht.  

Als onafhankelijk verzekeringskantoor zijn 
ze niet gebonden aan één vast bedrijf. Inte-
gendeel.  Hun samenwerking met een groot 
aantal maatschappijen zorgt er net voor dat 
ze steeds de vinger aan de pols houden en 
het beste voorstel voor hun klanten kunnen 
uitzoeken en bespreken. 

Wie hen kent, weet ook dat ze een groot hart 
hebben voor het verenigingsleven en fees-
telijke activiteiten in Ninove. Didier Walra-
vens en Marc Van Den Houte zijn graag 
onder de mensen. Feesten en concerten zijn 
daar ideale gelegenheden voor. Al van kleins 
af trouwens: Didier was als jong manneke 
ooit samen met zijn vader en broer vrijwil-
liger op een van de vroegere Savooifeesten! 
Daarom vinden we het fijn dat ze als belang-
rijke partner de Savooifeesten mee onder-
steunen. Ambiance en goed weer verzekerd 
met deze partner van de Savooifeesten. 

Ambiance verzekerd 

Meer info: www.thelmaenlouise.com
Thelma & Louise  -  Lavendelstraat 17, Ninove

054 50 49 90 - info@thelmaenlouise.com

Thelma & Louise? Dat zijn twee vrouwen, 
een reeks hold ups en een Ford Thunder-
bird die crasht in de Grand Canyon. Afin. Dat 
dachten wij. Maar niet zo in de Lavendel-
straat in Ninove. Wel honden en katten. En 
alles wat hun hart verlangt. 

Fleur en Dina wachten ons al op. Spontaan 
vertellen ze over de naam van hun zaak. 
Thelma & Louise blijken de namen te zijn van 
2 honden van Dina. Ze had er al één.  Louis. 
Toen kwam er twee puppys bij. Dat werden 
Thelma en Louise. 

Er was nog geen sprake van een zaak. Die 
startte in 2010. In januari gooiden beide die-
renliefhebbers het idee op tafel. Tegen het 
kevertreffen opende de zaak haar deuren.  
Twee jaar later openden ze hun vestiging in 
Aalst. 

In het begin hadden ze nog geen voeding in 
hun aanbod. Er was echter ook grote vraag 
naar hapklare brokken en vette kluiven voor 
onze viervoeters. Fleur en Dina namen al 

snel voeding en snoep op in hun aanbod. 
Maar niet zomaar wat korrels en kluiven. En-
kel gezonde dierenvoeding. Gebaseerd op 
natuurlijke materialen. Miauwkes. 

Wat gaat er in zo een speciaalzaak vlot over 
de toonbank, vroegen we ons af. Grote loe-
bassen houden het meest van touwen om 
aan te kauwen. Kleine exemplaren zijn ver-
zot op puppyknuffels. En natuurlijk diverse 
soorten halsbanden met juweeltjes, parels 
en allerlei sieraden. 

Het aanbod bij Thelma en Louise blijkt heel 
seizoensgebonden. In de winter zijn het 
vooral jassen en vestjes. In de zomer mate-
riaal om de dieren dan weer wat af te koelen. 

Afkoelen in de zomer? Dat kan zeker ook 
aan de cocktailbar op de savooifeesten. 
Voor Dina en Fleur mogen er in de zomer 
gerust nog wat meer activiteiten in de stad 
gebeuren. Zodat de mensen wat meer bui-
tenkomen. Wij kunnen enkel bevestigen. Tot 
aan de cocktailbar dan maar? 

Thelma & Louise
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Savooiwoordraadsel

Funken op eigen wijze met 
Lefties Soul Connection

Yah Tararah op Savooi

Lefties wie? 

We beseffen dat deze band misschien niet 
zo bekend is in Ninove en omstreken maar 
beloven u een ware ontdekking. 

Lefties Soul Connection staat garant voor 
rauwe funk, zwoele soul en dansbare beats. 
Geheel op eigen wijze gaan deze Amster-
dammers er volledig voor. Zeker nu de 
New Yorkse zangeres Michelle David is 
opgenomen in de formatie. David zorgt 
voor de extra explosies in deze knetterende 
party-machine en wijst de maat aan. Het 
wordt onmogelijk om te blijven stilstaan 
op het Savooiplein. David is ook één van 
de ferme stemmen op hun nieuwe en derde 
cd: One Punch Pete waarmee ze – volgens 
de kenners - grote iconen van de huidige 
retrosoulgeneratie naar de kroon steken.

Lefties waar?

Voor onze Noordenburen is Lefties Soul 
Connection een begrip. Ze bestaan meer 
dan tien jaar en hebben al ongeveer op alle 
grote en kleine festivals in Nederland op 
het podium gestaan. Vorig jaar stonden ze 
voor de tweede keer op North Sea Jazz. Als 
dat geen referentie is! Ook in het Verenigd 

Koninkrijk en Spanje hebben ze de voor-
bije jaren getourd. Vorig jaar passeerden ze 
in België in een aantal clubs. Zo speelden ze 
onder meer in de AB in Brussel, Muziek-

centrum Cactus in Brugge, Charlatan in 
Gent en op het Dourfestival. 

En op zaterdag 31 augustus staan ze dus op 
het Savooiplein in Ninove. Trek jullie funky 
dancing shoes aan want stilstaan is geen 
optie. 

Het is maar weinigen ge-
geven, 2 keer spelen op 
de Savooifeesten, maar de 
funfare van Yah Tararah 
slaagt er toch in. Behalve 
DJ Arsène deed niemand 
hen dat voor. 6 jaar na hun 
eerste aantreden staan ze 
terug op het plein van onze 
favoriete wintergroente. 
Sindsdien is hun repertoire gegroeid van  
8 nummers naar een 30-tal en de “sound” 
wat breder geworden 
met meer laagjes in 
de muziek. Ook de 
kostumering heeft 
de nodige verande-
ringen ondergaan: 
In de bonte pot pou-
ri van kleur en vorm 
zit als het ware een 
lijn dezer dagen.
 
Meer nog: waar de ritmesectie lang geleden 
al eens durfde te zwalpen, speelt die strak-
ker dan ooit tevoren. En we 
mogen ons ook verwach-
ten aan een proeve van 
enkele individuele zangta-
lenten. Deze bende speelt 
beter dan ooit, als u het 
ons vraagt en deze zomer is 
dat exclusief op de Savooi-

feesten. ‘Deze zomer zit de 
agenda propvol, maar dit is 
ons enige publieke optreden 
in Ninove’, weet voorzitter 
Bert B ons te vertellen.

Voorts draait alles nog 
steeds rond fun en bele-
ving. Niet voor niets spe-
len ze liefst van al tussen 

het publiek, ipv op een podium boven de 
toeschouwers.  ‘Zo voelt ons publiek zich 

veel meer betrokken 
bij de muziek’, ver-
duidelijkt dirigent 
Joris Jacobs ons.  
‘Een aantal van de 
Tararahs spelen ver-
sterkt en zijn dus af-
hankelijk van stroom. 
Dat maakt dat we 
niet mobiel zijn zo-
als klassieke fanfares. 

Maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd 
door het enthousiasme van de muzikanten. 

Waar ze kunnen, laten ze 
zich gaan op de muziek. Zo 
proberen we het publiek te 
laten heupwiegen, walsen of 
massaal olé roepen. En let 
ook op de choreografiën van 
de ritmesectie, een ware lust 
voor het oog.’

traiteur voor al uw feestelijkheden

Kouterbaan 30 • 9400 Okegem • de.koriander.ninove@gmail.com

www.dekorianderninove.be • 0484/951 952

Bent u op zoek naar een partner voor een feestelijke receptie, een 
verzorgd buffet, een eetfestijn of een ander sprankelend catering 

initiatief? Met of zonder bediening? Bij u ten huize of ergens anders?
Of wenst u uw genodigden te verbazen met kwaliteit en versheid 

voor een betaalbare prijs? Dan heeft u uw culinaire partner 
gevonden. Wij bieden een ruim aanbod om er voor iedereen een 

gastronomisch hoogtepunt van te maken. Smakelijk.

Graanmarkt 45, 9400 Ninove
www.restaurantmalt.be

Info en reservatie:
054 246 248   |   0493 128 100
restaurantmalt@hotmail.com

GARAGE CENTRAL 
Désiré De Bodtkaai 19 -20

9400 Ninove - 054 33 22 32

www.opelcentral.be

Ninove bubbelt en bruist deze zomer. En daar 
zorgen niet enkel de Savooifeesten voor… De 
festivalzomer is goed gevuld dit jaar! Onze 
vrienden van Krasjelevents hebben hun week-
end al achter de rug wanneer deze krant in druk 
gaat, de eerste Parkconcerten hebben het stad-
park ook al eens doen vollopen, en de volgende 
edities (maandagen 22 juli, 5 augustus en 19 
augustus) zullen dat ongetwijfeld ook doen, op 
10 augustus kan je uit de bol gaan op muziek 
van o.a. Paul Michiels tijdens de Wettelconcer-
ten, en Pekenrock zorgt voor een ‘heavy’ afslui-
ter van de zomer op 31 augustus!

Ninove bruist

traiteur voor al uw feestelijkheden
Bent u op zoek naar een partner voor een feestelijke receptie, een verzorgd buffet, een eetfestijn of

een ander sprankelend catering initiatief? Met of zonder bediening? Bij u ten huize of ergens anders?
Of wenst u uw genodigden te verbazen met kwaliteit en versheid voor een betaalbare prijs?

Dan heeft u uw culinaire partner gevonden. Wij bieden een ruim aanbod om er voor iedereen
een gastronomisch hoogtepunt van te maken. Smakelijk.

Kouterbaan 30 • 9400 Okegem • de.koriander.ninove@gmail.com

www.dekorianderninove.be • 0484/951 952
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