
Stampen ...

Een plein gezellig ingericht met lampionnen, 
vlagjes, drank- en eetstanden. Jong en oud die 
gezapig een praatje maken met een fris pintje 
in de hand. Oude bekenden op-
nieuw ontmoeten. Maar vooral: 
uiteenlopende muziekbands die 
uitmonden in een zomers feest. 
De Savooifeesten zetten op vrij-
dag 26 en zaterdag 27 augustus 
het Savooiplein weer twee dagen 
op stelten. 

De Savooifeesten zijn in Ninove 
en omstreken een begrip, maar 
eindigden in de jaren tachtig een 
stille dood. Enkele jaren geleden heeft een nieu-
we groep vrijwilligers zijn schouders gezet on-
der de organisatie van de Savooifeesten zij het 
met een hedendaagse tintje. Om de twee jaren 
worden de ‘grote’ Savooifeesten georganiseerd 
op het Savooiplein. Tussendoor experimenteren 
de organisatoren met kleinschaliger initiatie-
ven. Savooifeesten anno 2012 zijn opnieuw twee 
dagen vol optredens en animatie.

Aanstormend talent op vrijdag
Naar goede gewoonte wordt het programma op 
vrijdagavond 26 augustus ingevuld door Jeugd-
huis Het Uur dit maal in samenwerking met 
de Ninoofse jeugdraad. Op de affiche staat jong 
aanstormend talent: rock naast pop. Het Brus-
selse Radial Sequence geeft de officiële aftrap 
om 20u40. “Rock alternative” is de beknopte 

omschrijving die deze vijfkoppige band aan hun 
muziek geeft. Daarna is het de beurt aan Subur-
ban Sun bekend om frisse popsongs en de licht 

hese stem van zanger Jannes 
Baert. Suburban Sun heeft al 
een mooi parcours afgelegd. Zo 
stonden de vijf heren als Aegis 
in de finale van Rockvonk 2009, 
verzorgden ze het voorprogram-
ma van Flip Kowlier én gin-
gen zelfs al even internationaal 
door op het Flandrika-festival 
in Milaan te spelen. Het Gents-
Ninoofs pop collectief Arquettes 

sluit vrijdagavond af. Ze deden het begin dit 
jaar bijzonder goed in De Afrekening van Stu-
dio Brussel en stonden al op het podium van de 
Ancien Belgique als poulains van Customs in 
Stubru’s ‘De Poulains 2011’. 

Vrolijke opener voor kinderen 
op zaterdag
Zaterdag 27 augustus openen Wolly Winka en 
de Sjakies. Dit samenraapsel van muzikanten 
uit de legendarische Jommekensband, feest-
fanfare Yah Tararah en de contrabas van Bal-
ladeus, perst op de Savooifeesten Wolly Winka’s 
favoriete nummers uit hun kelen en instrumen-
ten en zal heel wat kinderen en ouders plezie-
ren. Marino Punk is een ideale opwarmer voor 
de Savooifeesten en een eerste test voor de dans-
vloer. Marino Punk, dat is accordeon en hanen-

kam. Dat is een walsken en musette. En een tan-
go of drie. Zender, het soloproject van Thijs De 
Clus, zorgt voor Ninoofs bloed op het podium. 
Een iets ouder publiek kent hem waarschijnlijk 
als ‘zoon van’ Luc De Clus, de bezieler van o.a. 
Irish Coffee. Thijs serveert melodieuze gitaar-
pop, beïnvloed door folkrock, waarin zowel 
echo’s uit de sixties als de seventies doorklinken. 
Zijn single  was al te horen op Radio 1. Deze 
zomer zie je hem op de Savooifeesten. Na Zen-
der is het tijd voor The Humtails, een leuke mix 
van rock ’n roll, rockabilly en blues. Vier kerels 
voorzien van een vetkuif op het podium met een 
contrabas, een stevig gitaartje, een klok van een 
stem en strak drumgeroffel. Het vrolijke en licht 
gestoorde Àlaská sluit de optredens af. Deze 
ska-band is een  absolute garantie op een stevig 
feestje op de skaseien van het skavooiplein. 

Een echte klassieker op de zaterdagse feesten is 
het Bal Populaire tot in de vroege uurtjes.
Naast sidekick van Siska Schoeters op Studio 
Brussel is Bram Vandendriessche een steengoe-
de DJ die garant staat voor een uitbundig feest 
met muziek van al een tijdje geleden. Als presen-
tator van “Was het nu ’70, ’80, of ’90?” weet hij 
als geen ander de leukste plaatjes van toen uit te 
kiezen. Ambi ambi ambiance verzekerd!

Savooifeesten is veel meer dan een muziekfes-
tival. Door het plein gezellig in te richten, geen 
toegang te vragen en te mikken op een breed 
publiek is dit hét feest voor al wie de zomer op 
een vrolijke manier wenst af te sluiten.

Savooifeesten 
is nostalgie met een hedendaagse tintje

“Lampionnen, 
een fris pintje 

en een mix van 
optredens„

Ook de kinderanimatie op zondagnamiddag  
anno 2009 was een groot succes.

“Deze krant is ook een affiche. Eentje waar-
van de organisatoren zelfs vragen om ze aan 
uw net gewassen raam te hangen. Twee jaar 
terug vroeg een bierfabrikant een bak leeg-
goed van het merk Maes voor het raam te 
plaatsen. Dat bevuilde uw raam niet en u 
kreeg er een volle bak bier voor in de plaats. 
Op de Savooifeesten serveren ze geen Maes, 
we zijn in Ninove. Wel krijgt u twee dagen 
gratis muziek, animatie en gezelligheid. 

De affiche ziet er trouwens hip en kleurrijk uit. 
Een andere stijl dan de affiches van de Savooi-
feesten uit de jaren ’80, waar de sierlijke hand van 
Rufijn regeerde. Een van die posters zit muur-
vast in mijn geheugen. Regelmatig en al enige 
jaren drink ik iets in café Den Blompot. Vroeger, 
toen de eigenaar nog geen bril droeg, hing daar 
als decoratie een ingekaderde affiche van de edi-
tie 1979. Het festival duurde toen vier dagen en 
naast muziek werden volksspelen georganiseerd. 
Ik werd vooral aangetrokken door de groeps-
naam van een toenmalige headliner. Voor wie 
in de showbizz iets wil bereiken, is een opval-
lende naam van levensbelang. Vandaag kan ik 
me bij de naam Arquettes, de afsluiter van de 
Savooifeesten op vrijdag, bijvoorbeeld weinig 
voorstellen. Àlaská maakt het ons wel mak-
kelijk. Eskimo’s die dankzij een uitwisselings-
project in onze Wortelstad werden gedropt. 
Ze vinden dat fijn, het is hier warm. Bij Aegis 
denk ik aan de les Latijn. Als Bart De Wever dit 
krantje nu leest, staat hij waarschijnlijk op zijn 
kop. En wat een grappig zicht zou dat zijn? Bart 
De Wever die dit krantje leest. Aegis dus, het is 
dat ik ze al gehoord heb of ik zou zonder twijfe-
len zeggen: Gregoriaanse kerkmuziek. De jonge 
muzikanten moeten mijn gedachten kunnen le-
zen. Want wat lees ik gisteren op hun feestboek-
pagina? “Aegis gaat sinds gisteren verder onder 
de naam Suburban Sun.” Logisch, wie wil er 
vandaag nog met de kerk geassocieerd worden? 
Maar Stampen & Dagen, de topper uit 1979, 
‘dat moet nogal heavy shit zijn geweest’, dacht 
ik telkens bij het aanzien van die oude affiche 
met de fantastische groepsnaam. Metal op de 
Savooifeesten, Graspop in Ninove, de donkere 
jaren ‘80, iedereen in het zwart en Antoine 
Callebaut die headbangt. En daarna volksspe-
len. A volonté. Antoine Callebaut die bakschiet. 
In 1979 was ik nog niet geboren. Gelukkig wer-
den de Savooifeesten van onder het stof gehaald 
en kan ik me nu wel een levendige en waarheids-
getrouwe voorstelling maken van de namen op 
de nieuwe affiche. Al komen die vervlogen jaren 
’80 ook op de poster terug. Onderaan lonken be-
kende figuren als Rufijn De Decker, Marcel De 
Neve, Jefke Prot en de Ninoofse Kazzen naar het 
talent dat in 2011 de affiche siert. Ik heb me dat 
laten vertellen. Ik had toen zelfs nog geen pam-
per aan, hoe zou ik al die heren moeten kennen?  
Wie ik wel ken, is de man die met een bal po-
pulaire de savooifeesten zal doen swingen. 
Dj Bram Vandendriessche. Een originelere 
artiestennaam kan je niet bedenken, al komt 
voorganger Arsène wel in de buurt. Van Wolly 
Winka verwacht ik trouwens Russische volks-
liederen, al doen die ‘Sjakies’ me wel twijfelen. 
Spannend. We zullen zien wat het wordt eind 
augustus. Hang nu maar gewoon die affiche 
voor het raam. Net gewassen of niet. „

(Bert Goessens)
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The Royal Balls Discophonic Orchestra in vol geweld op de Savooifeesten van 2009! ▶
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grafisch buro lee berg bvba

Lieven Vandenberghe,
 ontwerper van deze krant, affiche en cartoons

Kleine Ommegangweg 9 - Erpe-Mere 
053 800 999 - lieven.vandenberghe@pandora.be 

Vrijdag 26 aug.
20u40: Radial Sequence

22u20: Suburban Sun

00u00: Arquettes
 

Het weer voor vrijdag 26 
en zaterdag 27 augustus 2011
De weersvoorspellingen voor vrijdag 26 en za-
terdag 27 augustus liegen er niet om: zonnig en 
droog met af en toe een verfrissende bries en een 
aangename temperatuur rond 25 à 26°C. Kans op 
neerslag: 5% (indien het weer toch minder zou zijn 
dit jaar, voorzien we een tent boven het plein). Het 
perfecte weer dus voor de Savooifeesten!

Jullie repeteerden in de beginjaren in jeugd-
huis Het Uur, bekend om zijn megagezellige 
repetitiekot én de kleinste concertzaal van 
België. Jullie stonden er meermaals op het po-
dium. Hoe reageerden jullie op het nieuws dat 
het jeugdhuis zijn deuren moest sluiten?

Koen: ‘Tja, da’s stom hé. Ik heb er jaren ge-
repeteerd met mijn eerste groepje, heel veel 
fijne bands op het podium zien staan, gewel-
dige feestjes meegemaakt. Het is een stuk uit 
onze jeugd dat je moeilijk in twee zinnen kan 
samenvatten. Ik heb er ooit het stempedaaltje 
van David Dewaele (Soulwax) mogen lenen, 
stel je voor! En nerveus dat we toen waren 
(lacht).’

‘Savooifeesten zijn het perfecte feestje’

Jeugdhuis Het Uur blijft 
naar buiten komen om aan 
te tonen dat ze nog steeds 
springlevend zijn èn een 
absolute noodzaak voor een 
jonge en actieve stad als Ninove! Ook de 
jeugdraad staat 100% achter het jeugd-
huis en wil hen graag steunen door samen 
te werken aan deze zomeravond.

Zaterdag 27 aug.
 

17u00: Wolly Winka 
     en de Sjakies
     kinderprogramma voor 
      jong én oud

18u30: Marino Punk

20u00: Zender

21u30: The Humtails

23u00: Àlaská

00u45-03u00: Bal Populaire

De Savooistraat is één van de oudste straten van 
Ninove, buiten de eerste stadskern. Heeft deze 
straat zijn naam te danken aan de lekkere kool? 
Niet echt. In het Vlaams-Brabants van de jaren 
1400 was een savoer (uit te spreken als savoor) 
en vijver of een met water gevulde kuil die dienst 

deed als reservoir voor vissen. Een kweekvijver 
waar de vissen werden ingezet als de grote vijvers 
werden gekuist. Op oude stafkaarten ziet men nog 
een savoer in de driehoek Albertlaan, Preulegem 
en de Herlinckhovestraat, en de Savooistraat was 
het straatje dat leidde naar de savoer.

Programma

Wortels van de Savooistraat

Arquettes

Suburban Sun

Radial Sequence

Zender - Thijs De Clus

The Humtails

Op vrijdag wordt de affiche van de Savooi-
feesten samengesteld door de Ninoofse 
jeugdraad en het enige Ninoofse Jeugdhuis, 
Het Uur. Als hoofdact kozen zij voor Arquettes. 
De Savooiredactie deed een babbel met Koen 
Wijnant, zanger en gitarist van de band. 

De single ‘Gutters’ van Arquettes was vaak te 
horen op de radio én Customs koos hen als fa-
voriete jonge bandje tijdens ‘De Week van Eigen 
Kweek’ van Studio Brussel. Dat wordt beloond 
met een festivalzomer en optredens op onder 
meer Genk On Stage, Marktrock en Jospop. 
En de Savooifeesten, natuurlijk. 

Waar zijn jullie muzikaal het meest trots op tot 
nu toe?

Koen: ‘Alles begint natuurlijk met een plaat op-
nemen waar je honderd procent achterstaat. De 
opnames in Parijs en de aanloop ernaartoe wa-
ren alvast een geweldige ervaring.
Maar zodra die plaat dan uitkomt, ligt het niet 
meer enkel in onze handen. Veel staat of valt 
met singles die aandacht krijgen of niet. We zijn 
dan ook bijzonder tevreden dat ze gesmaakt 
worden. De boekingen voor festivals liepen een 
pak vlotter binnen, iedereen content dus.’

Jullie sluiten de Ninoofse zomer af met een op-
treden op een idyllische locatie. Waaraan denk 
je als we ‘Savooifeesten’ zeggen?

Koen: ‘Miss Savooiverkiezing? Win je eigen ge-
wicht in Savooien? 
Ik ben er een aantal jaar geleden al eens beland 
en herinner me vooral een heel gezellig sfeertje, 
pintjes en hotdogs binnen handbereik, perfect!’

Lusten jullie Savooikool?

Koen: ‘Alleen als het niet te warm is. Onze drum-
mer is grootgebracht op een streng dieet van sa-
vooi en mierikswortel. Geen kool is hem te veel.’

Volg ons op www.savooifeesten.be en op onze facebookpagina !Volg ons op www.savooifeesten.be en op onze facebookpagina !
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s a v e u
dialectwoordenboek
saveu(en) (v)(zn) groene kool, savooi

Van Daele
sa.vooi (savooien), *savooiekool (wdl: sa-
vooienkool) (kolen) O.1 witgele sluitkool 
met gekrulde bladeren.

Wikipedia
Savooiekool (Brassica oleracea convar. ca-
pitata var. sabauda [1]) of savooikool wordt 
zowel voor de verse markt als voor de in-
dustrie geteeld. Het is één van de oudste 
koolsoorten en komt oorspronkelijk uit het 
Middellandse Zeegebied.
Categorieën: Brassica / Bladgroente

Anderstalige namen
•	 Engels:	Savoy	cabbage	
•	 Duits:	Wirsing	of	Wirsingkohl	
•	 Frans:	Chou	de	Milan	
•	 Italiaans:	Cavolo	verza	
•	 Hongaars:	Kelkáposzta	
•	 Portugees:	Couve	Lombarda	
•	 Deens:	Savoykål	of	Spidskål	
•	 Fins:	Kurttukaali	
•	 Zweeds:	Savoykål	
•	 West-Vlaams:	Savoie	
•	 Turks:	Milano	lahanası	

Dank-je-wel-vrijwilligers
Een woordje van dank aan onze circa 50 vrijwil-
ligers: dankzij jullie steun en enthousiaste inzet 
kunnen we telkens opnieuw de zomer afsluiten 
met een gezellig stadsfestival.
Voor de mensen die voor, tijdens of na de Sa-
vooifeesten op welke manier dan ook een hand-
je toesteken: een welgemeende Dank Je Wel!

Savooifeesten in cijfers 
> Eerste editie in 1971, heropstart sinds 2007

> 2 dagen festival, ca 30 vergaderingen om 
alles in elkaar te boksen

>  600 bezoekers, 50 vrijwilligers, 44 sponsers,  
12	leden	vzw	Ninoofse	Feesten

> 1 podiumwagen, 6 kleine tenten, 1 grote,   
20 tafels, 20 banken, 75 m nadar afsluiting

>  500 meter kabel, 38 spots, 1 front of 
house, 4 techniekers

> 27 vaten pils, 20 vaten witkap, 12 bakken 
frisdrank, 9 000 bekertjes

vrijdag & zaterdag
‘We kochten witte kostuums 
zodat iedereen er toch een beetje deftig uitzag.’

Zaterdag 27 aug.
 

17u00: Wolly Winka 
     en de Sjakies
     kinderprogramma voor 
      jong én oud

18u30: Marino Punk

20u00: Zender

21u30: The Humtails

23u00: Àlaská

00u45-03u00: Bal Populaire

“Weg met ‘Dos Cervezas’, geef ons maar ‘Una 
Cerveza’ van Àlaská.” Dat is de leuze van de 
facebook community die vorig jaar de Àlas-
kátrein op gang trok. Een bende van negen 
zotte gasten die garant staan voor een stevig 
feestje. Bram en Lennert, binnen het skagen-
re beter gekend als respectievelijk  ‘El Skan-
kor’ en ‘Sambal Sunrise’,  zijn als Ninovieters 
ontzettend fier dat zij de zaterdagse Savooi-
feesten mogen afsluiten.

De	Àlaskátrein	spoort	deze	zomer	heel	Vlaande-
ren door. In de streek kan je de band bewonderen 
op de parkconcerten in Liedekerke en op het We-
reldmuziekfestival in Ternat. Ook West-Vlaan-
deren en Limburg worden onveilig gemaakt. 

Naar welk optreden kijken jullie momenteel 
het meest uit?

Lennert: ‘De zomer is vrij goed gevuld, met als 
uitschieter voor mij voorlopig toch wel het Her-
bakkersfestival in Eeklo. We hopen natuurlijk 
dat er nog veel optredens bijkomen, want hoe 
meer we kunnen spelen, hoe beter.’
Bram:	 ‘Fout	 antwoord,	 Lennert.	 We	 kijken	
uiteraard het meest uit naar de Savooifeesten 
(lacht). Maar ik meen het wel. Echt.’

Koen Wijnant van Arquettes denkt bij ‘Savooi-
feesten’ aan een ‘Miss Savooiverkiezing’. Wat 
komt er spontaan bij jullie op?

Bram: ‘Ik denk onmiddellijk aan de geweldige 
geluidstechniek. En aan DJ Arsène natuurlijk. 
Jammer genoeg komt hij dit jaar niet. Wij zullen 
met	Àlaská	natuurlijk	proberen	om	het	‘Arsène-
gevoel’ zoveel mogelijk te evenaren, maar dan met 
live muziek. Ook al lijkt dat momenteel onmoge-
lijk, we zullen toch een poging wagen (lacht).  
Lennert: ‘De Savooifeesten staat voor mij sinds en-
kele jaren bekend als een leuk festivalletje met zo-
veel mogelijk ambiance, zoals dat enkel in Ninove 
kan. Altijd leuke groepen en een toffe sfeer.’

Weten jullie Savooikool te smaken? 

Bram: ‘Dat hangt ervan af wie de kool klaar-
maakt natuurlijk. Ik lust ze enkel wanneer mijn 
mama ze klaarmaakt.’

Wie zijn jullie muzikale helden? 

Lennert: ‘We zijn met negen muzikanten en de 
smaken verschillen nogal op dat vlak denk ik (lacht).’

Waar zijn jullie muzikaal het meest trots op?

Lennert: ‘We zijn vooral trots op het optreden 
in het voorprogramma van De Jeugd Van Te-
genwoordig in december vorig jaar. Hoewel 
de genres niet overeenstemmen, hebben we er 

al bij al toch de sfeer ingekregen. Het heeft ons 
ook een samenwerking met L&S Agency (boe-
kingen en management, nvdr) opgeleverd, waar 
we wel blij mee zijn natuurlijk.

Hoe zouden jullie het parcours omschrijven 
dat jullie het laatste jaar hebben afgelegd?

Lennert: ‘Alles begon eigenlijk in café Gonzo in 
Ninove, vlakbij het Savooiplein, waar Bram en 
Nikolaas, de ex-gitarist, het idee kregen om een 
ska-band op te richten.’
Bram: ‘Ons allereerste doel was: twintig minu-
ten lang kunnen spelen op vier maanden tijd. 
We schreven ons in voor de rockrally ‘Stock-
wood’ in Denderleeuw. Wonder boven wonder 
kwamen we er uit als winnaars. Dus we waren 
geslaagd. Ons volgende doel was: witte kos-
tuums kopen zodat iedereen er een beetje def-
tig uitzag. Vooral Lennert en zijn gescheurde 
broeken vonden we ongepast op een podium 
(grijnst). Later kwamen er de hoedjes omdat Sif, 
onze bassist zijn haar op niets trekt. 
Lennert: ‘Onnozelaar (lacht groen). We hebben 
het afgelopen jaar toch wel al wat leuke shows mo-
gen doen. Naast het optreden met De Jeugd Van 
Tegenwoordig waren er ook nog de parkconcer-
ten in Ninove, de Patjellifeesten in Eeklo, en nog 
veel lokale feestjes waar het kot te klein werd. We 
hebben ondertussen ook een demootje opgeno-
men waaraan nu de laatste hand wordt gelegd. En 
we hebben ondertusen ook enkele nieuwe band-
leden die echt wel een meerwaarde betekenen.’

Hoe bedoel je ‘een meerwaarde’?

Bram: ‘Ik vind dat we nu iets minder ska spelen. 
De invloed blijft groot natuurlijk, maar we klin-
ken vooral zomerser. MC Ramone, onze rapper, 
zorgde voor meer reggae. 

Wie bedacht de naam Àlaská?

Lennert: ‘Als ik het mij goed herinner was ik het 
die de naam bedacht heeft.’
Bram:  ‘Maar nee jong! Ik heb dat uitgevonden! 
Ik zei ‘we moeten iets met een land hebben, iets 
met het woord ‘ska’ in. Of was jij het nu toch?’

Lennert: ‘We zaten allemaal op café in Gent 
waar we een beetje aan het brainstormen waren 
en opeens floepte ik er Alaska uit. De uiteinde-
lijke naam, met accenten erbij, is wel een pro-
duct van samenwerking (lacht).’

Tot slot, wat verwachten jullie van het Savooi-
optreden op 27 augustus?

Bram: ‘Mooie en vrolijke mensen. In hartje 
Ninove kan dat geen probleem zijn!’

Àlaská

Zender - Thijs De Clus

Wie nog wil helpen bij deze editie: mail naar savooifeesten@gmail.com!

Savooiplein overdekt 
bij regenweer

y

cafe Ninove

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

Café Den Trapist
Graanmarkt 49, Ninove

Café Sint-Annakamer 
Biezenstraat 20, Ninove

Café De Beurs
Langemuntstraat 2, Ninove

Café Roxy
Geraardsbergsestraat 2-4, Ninove

uit sympathie
Apotheek Bruyland-Penne

Café Nostalgie
Geraardsbergsestraat 60, Ninove

Peter Jacobs & Liliana Nicola

Architect & Interior Designer
Leopoldlaan 5b, Ninove

Parijse Mode
maroquinerie 
& luggage
Lieven De Bisschop
& Sook Ee Huys
Lange Munt 6, Ninove

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

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






