
naujg nienofs nies 
 
 
 

 

 

 

 

Persgroep: De Monjdagridders Praasj: ver niet ZONDAG DEN DERTIENJDEN 

Graulek veel wolken 

Tempertuur: 11° 

Windj: 2 bofor 

Puzzel  

’t veerleste 

blad 

Zoekertjes 

 

blad 6 

 

Speel zelf 
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blad 4 

   SVARRE EN CHELSEA KINDERPRINSEN 2011 
De ninovieters kunnen fier zijn 

op hun kindercarnaval. Gisteren 

werd na een daverende show in 

aanwezigheid van meer dan 650 

kinderen uiteindelijk Svarre 

Anthoons (8 jaar) en Chelsea 

Sonck (5 jaar) gekozen tot de 48 

ste kinderprins en prinses van de 

stad Ninove. 

 

De reacties waren overweldigend 

en opnieuw kregen we creatieve 

hoogstandjes te zien. Terecht 

nemen Svarre en Chelsea  vandaag 

plaats op de prinsenwagen van Nie 

Geweun naast de 51ste Prins 

Carnaval van de stad Ninove, Prins 

Kelly I, om zo de Rozezondag-

trein aan te voeren. Voor de jonge 

carnavalistjes zal het einde van de 

krokusvakantie nog nooit zo mooi  

geweest zijn. 

 

Prinsencaemere onder 

hoogspanning 
5 

WIN een fles 

Champagne 
Belspelletjes op 

Ninof TV 
7 8 

Naujg Nienofs Nies gelanceerd 

 

Prins Kelly I 
verwerkt 
jeugdtrauma 

Het nieuws in Ninove werd nog 

nooit zo kort op de voet 

gevolgd als de laatste maanden. 

Het media-landschap in de 

streek wordt stilaan verzadigd. 

Naast de traditionele regionale 

schrijvende pers kon Ninove in 

het verleden zelden rekenen op 

interesse van de landelijke 

media. Voldoende reden voor de 

Monjdagridders om een 

persgroep  op  te  richten  en    dit  

euvel te verhelpen. De intussen 

gekende en gesmaakte website 

NienofTv.be was het eerste 

initiatief. Vanaf nu richt de 

persgroep zijn pijlen ook op de 

papieren tegenhanger. De 

pilooteditie wordt vandaag gratis 

uitgedeeld door de voltallige 

‘Nauig Nienof Nies’ redactie, die 

zijn plaats onder het beruchte 

nummer 4bis 

in de stoet 

inneemt. 

Micheline, kinderprinses in 

1973 en moeder van Prins 

Kelly is bijzonder opgetogen 

met de aanstelling van haar 

dochter. 

 

De mama hoopt dat Kelly na een 

jarenlange strijd met zichzelf, nu 

eindelijk het licht aan het einde 

van de tunnel ziet. 

Lees verder blad 2 > 

De Ridders in de Wortelorde 

kunnen andermaal terugblikken op 

een geslaagd feest, dat door de 

inzet van vele ouders en 

grootouders, tot één van de 

grootste én kleurrijkste van ons 

land mag gerekend worden. 
De animatie was in handen van 

Steve Ryckier die met zijn 

M(agic)&M(usic) show de 

volledige sporthal kon inpakken. 

De hoofdprijs bij de grote groepen 

ging dit jaar naar de Skoeten 

(VVKS) met hun versie van de 

Calimero’s.  

Uitzonderlijk werd er een 

originaliteitprijs uitgereikt aan 

‘NKCV op tasj begoest’, die 

speciaal voor de gelegenheid een 

heuse carnavalshit produceerde. 

Alle foto’s alsook een uitgebreid 

verslag met de volledige uitslag 

kan je nalezen op de site van de 

Ridders: 

www.riddersindewortelorde.be 

 

 

http://www.riddersindewortelorde.be/
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Alcoholverbod 
in binnenstad  

 

 

 

  

Cafés binnen de ring 

van Ninove hebben  

besloten om het 

politiebesluit van 

05/03 toch toe te passen. 

De belangrijkste maatregel bestaat uit een 

alcoholverbod vanaf 4u ’s ochtends tot 

12u ’s middags.  
 

Deze maatregel geldt zowel voor zondag 

nacht als voor maandagnacht. Hoewel de 

verschillende uitbaters aanvankelijk negatief 

stonden tegenover het verbod, hebben ze na 

een onderhoud met burgemeester Casteur 

alsnog ingestemd met de beperking. 

Het officiële doel van de maatregel is 

onduidelijk. Volgens de politiediensten is 

deze beperking van de vrijheid nodig om de 

algemene gezondheid van de carnavalisten 

en de rust van de inwoners van Ninove te 

beschermen. Zij beweren dat het 

alcoholverbruik beperken hiertoe zal 

bijdragen . 

De ordediensten hebben de creativiteit van 

de  carnavalgroepen echter onderschat: Vele 

groepen hebben intussen alternatieve 

feestlocaties geregeld. Voor tavernes, 

restaurants en vooral privé-fuiven geldt de 

maatregel namelijk niet. De decentralisatie 

van het feestgeweld zou kunnen betekenen 

dat onze plaatselijke ordetroepen wel eens 

een vermoeiende nacht in het verschiet 

zouden kunnen hebben.  

 

Vervolg van blad 1 

Huwelijk met  
3-voudig Prins VT 

Evenementenhal in Fabelta 

 
Burgemeester Michel Casteur (Open 

VLD) bevestigt dat de 

onderhandelingen met Beaulieu, de 

eigenaar van de voormalige Fabelta, 

in een vergevorderd stadium zitten. 

De stad wil de grond en gebouwen 

aankopen om er een multifunctionele 

evenementenhal van te maken. 

 

Casteur benadrukt wel dat er nog geen 

definitieve beslissing is genomen. ‘De 

stad heeft dringend nood aan een 

evenementenhal’ beaamt de burger-

vader.’zo zouden er niet alleen de 

jaarlijkse carnavalsactiviteiten in 

kunnen plaatsvinden, maar ook de 

verschillende Megafuiven, de stedelijke 

nieuwjaarsreceptie en zelfs is er ruimte 

genoeg om werkhallen voor 

carnavalsgroepen in onder te brengen’. 

Om dit initiatief een multiculturele tint 

te geven, gaan er zelfs stemmen op om 

op de site ook de veelbesproken 

moskee te plaatsen. 

Iedereen tevreden, zo blijkt want zo zou 

de voormalige schouw van de Fabelta 

opnieuw in het landschap verschijnen, 

weliswaar in een iets andere vorm. 

 

Geen crematorium in Meerbeke 

De geruchten dat er langs de Halsesteenweg een crematorium zou gevestigd worden 

blijken loos. 

Al geruime tijd gonst het van de geruchten over de nieuwe bestemming van de handelszaak De 

Munck, die definitief haar  deuren heeft gesloten. Lange tijd werd aangenomen dat het gebouw, 

gelegen aan de Halse steenweg,  in de toekomst plaats zou bieden aan een crematorium, met 

aangrenzende strooiweide. Maar als gevolg van uitblijven van de nodige milieuvergunning 

werd deze piste al een aantal maanden terug afgeblazen.  

Volgens een anonieme, doch zeer betrouwbare, bron werd de villa, het magazijn en het 

aangrenzend bouwperceel verkocht aan een VZW. Er zou, vanuit de gemeenteraad, zelfs al een 

advies gevraagd zijn aan de provincie in verband met geplande uitbreidings- en 

verbouwingswerken. VZW Karnavalraad ontkende intussen al dat zij het gebouw zou hebben 

aangekocht om er een werkhal voor carnavalgroepen in onder te brengen. Wordt zeker 

vervolgd. 

Liefde es … 

Al vanaf zeer jonge leeftijd had Kelly slechts één 

doel voor ogen: Kinderprinses worden. 

Mama Micheline deed jaarlijks haar uiterste best om 

haar oogappel het kroontje te bezorgen, maar spijtig 

genoeg zonder succes. Op Kelly's 12de verjaardag 

verging haar wereld: ze zou nooit prinses worden. Een 

zeer turbulente puberteit was het rechtstreekse gevolg. 

De obsessie om Prinses te worden bleef echter 

branden, in die mate zelfs dat ze hemel en aarde 

verzette om (3-voudig) Prins VT Bloksken te huwen. 

Het huwelijk bracht geen soelaas. Kelly zocht steeds 

meer het nachtleven op en profileerde zich bij elke 

gelegenheid als een gekwetst vogeltje. 

Het frêle vogeltje heeft dan toch na al die jaren haar 

pluimpjes gekregen. Mama hoopt dat ze met deze 

surrogate titel eindelijk mentale rust kan vinden. 

Wij van de redactie wensen haar alleszins een 

memorabel jaar toe en hopen dat ze ons bij gelegenheid 

ook eens een pluimpje toont. 
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NINAFRI herrezen 

 

PROFICIAT aan alle deelnemers  kindercarnaval 

 

 

Het zit hen in het bloed, de 

Ninovieters zijn filantropen en 

steeds bereid om de verre en 

dichte medemens al gauw eens 

een handje te helpen als het 

moeilijk gaat. 

 

Zo kenden we in de verre en 

dichte geschiedenis, vanuit 

Ninove al diverse ontwikkelings-

missies, zeg maar expedities, 

richting Afrika, Mongolië en 

Aalst. 

Wie kent er niet de heroïsche 

verhalen van Jean Morreau, Den 

Bay  of andere leden van de 

NINAFRI-expeditie uit de jaren 

’70 omtrent hun veroveringen ‘in 

den verren Afrique’. 
Onder invloed van het sombere 

weer en de ietwat lange winter  

dachten een 10-tal heren van 

stand, uit Ninove dat het  

 

misschien de moment was om dit 

project nieuw leven in te blazen 

en … NINAFRI was herboren. 

Tijdens de oprichtingsvergadering 

werd alvast ‘De Maladiven’ 

uitgekozen als eindbestemming 

 

van deze humanitaire expeditie. 

Gezien de hoge diezelprijzen en 

de crisis in Noord-Afrika, werd er 

gekozen voor reizen met het 

vliegtuig. 

Ter plekke zal er overnacht  

gggggggg 

 

worden in hutjes aan de kust, die 

thans ook gebruikt worden door 

een Franse Organisatie, met 

gelijkaardige doelstellingen. 

Teneinde de convergentie tussen 

de lokale bevolking en de leden 

van de expeditie te optimaliseren, 

zal een didactisch programma 

worden opgesteld op basis van 

een universeel en alom gekend 

spel, nl. golf. 

Uiteraard kan deze nobele 

doelstelling pas slagen als ze ook 

financieel geen lasten legt op de 

schouders van de filantropen van 

dienst. Vandaar dat zij binnen het 

weekend van 12/13 maart ek her-

en-der op pad zullen gaan om de 

nodige fondsen binnen te rijven. 

Ook U kan een steentje bijdragen 

door hen op deze helletocht eens 

te laven of te verzien van de 

broodnodige middelen. 

 

UITSLAG 

Kinderprins: 

De hoedenmaker van Ninove 

Kinderprinses: 

Krasjeldame 

Groepen 2 tot 5: 

De 3 Biggetjes 

Groepen 6+ : 

V.V.K.S. De Calimero’s 
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Vantauidj op Tasj NKV

Skief gezoopen NKKV

D'oeverleupers

Iejt & Geriejt NKV

De Moesjkes MKKV

Don Jo KC VZW

De Zjiepkitten

Los'n Dee MKV

Zjuzjuppenbiën

Okegemse Amuzanten OKV

Janet nor men ert NKV

Kreim N.K.K.V - N.K.P.W

De Maskesskoeten NKV

Pier vert Plezier

Den Bast Af NKV

Watjslasj MKV 

Mismieësterd NKV

Twie menieten sjauns NKV

De Kloefkappers

Dobbelteup NKV 

De Charels MKVC

De Smosjterpotn NKV

Wel Bestetj NKV

Veneir te Naujg NKV

Stinkend Raujk NKV 

Allé Baja,allé tein veruit, waarom nie NKV

Spasjezot

Just Gepast NKV

De skoeten - De Vrijdagstarters NKV 

Skieël Van Dest NKV

De Zjielen NKCV

Ket en goed NKV

Pips & Co

Asda mogoed aflupt

Veur Tier Toisj MKV

Ves NKV

Zig  Zag Bleuke

De Sparkens NKV

 

 

Peniskasjken op 

Monopolybord 

Ninove werd totaal onverwacht 

uitgekozen om plaats te nemen tussen 

de Grote steden op het 

wereldberoemde Monopoly spelbord. 

Het standsbestuur is nu dringend op 

zoek naar de geschikte straatnaam. 

Hasbro, de uitgever van Monopoly, 

organiseerde vorige maand een wedstrijd 

ter gelegenheid van zijn 75 jarig bestaan. 

Iedere Belg kon via voting op het 

internet stemmen om zijn favoriete stad 

op het nieuwe bord te plaatsen. Nu de 

beslissing voor Ninove gevallen is, wil 

het stadsbestuur dringend op zoek gaan 

naar een staatnaam die Ninove het best 

vertegenwoordigt. De “Centrumlaan” of 

“de veske Groanmet” leken voor de hand 

liggende keuzes, maar de handelswijken 

van de rechteroever en Belano dienden 

officieel bezwaar in. Om alle partijen 

gunstig de stemmen heeft de Schepen 

van Toerisme dan maar beslist om een 

straat buiten de handelswijken te kiezen. 

Het “Peniskasjken” of de “Vestberm“ 

zijn naar verluit de beste kanshebbers. 

 

Tentsletjes arriveren in Ninove 

 

 

Speel zelf Jury 

In de tabel onderaan, vind je de officiële volgorde van 

de Roze Zondagstoet. In de bolletjes links kan je je 

eigen rangschikking geven voor de groepen zonder 

wagen. De bolletjes rechts is voor de groepen met 

wagen. 

In het park schieten de 

tenten ook dit jaar weer als 

paddenstoelen uit de grond. 

Gedurende de carnavals-

periode zijn de tentsletjes 

vaste gasten geworden in 

het Nienoofse stadspark. Dit 

jaar doken de eerste 

wildkampeerders echter 

vroeger op dan de voorbije 

jaren. Vrijdagnacht telden 

we al 7 “tijdelijke 

verblijfplaatsen” 

 

 die her en der verscholen 

waren het groen tussen de 

Kleine Dender en de 

Academie voor kunst, dans, 

muziek en woord. Uit 

navraag bij de politie-

diensten konden we 

opmaken dat situatie 

voorlopig van op een 

afstand gevolgd wordt.  

De aanwezigheid van de 

tentsletjes zorgde dan ook 

nog niet voor problemen. 

 

In tegendeel zelfs: de 

joggers die wij 

aanspraken na hun 

rondjes in het park waren 

zeer opgetogen over de 

vrolijke meisjes die hen 

toelachten. Velen ver-

klaarden dat ze zelfs een 

extra inspanning hadden 

kunnen leveren voor ze 

moe maar tevreden naar 

huis terugkeerden. 

Tunnel ontwart 

verkeersknoop 

Na een jarenlang getouwtrek tussen Stad 

Ninove, de provincie en het Vlaams gewest 

over de verschillende gevaarlijke 

kruispunten aan invalswegen naar de stad, 

is een definitieve oplossing goedgekeurd.  

De kruispunten “Den Dollar”, “De Nie Kerk”, 

“De tramstasie” en “Den Doorn” zijn al 

decennia lang zwarte punten op gebied van 

verkeersveiligheid. Jaarlijks gebeuren er 

tientallen ongevallen, niet zelden met 

dodelijke afloop. Een visionair en ambitieus 

plan moet daar nu komaf mee maken. Alle 

grote invalswegen zullen vanaf ongeveer 2km 

voor de huidige kruispunten overgaan in een 

tunnel. Deze tunnels zullen dan een 

“klaverblad” vormen onder het oude 

stadsgedeelte. Ondergronds kan 3-dimen-

sionaal gewerkt worden zonder het stadsbeeld 

te verstoren. Zo zullen er zich, ter hoogte van 

de koepoort en het rusthuis Klateringen, 3 

tunnels boven elkaar bevinden. De moerassige 

ondergrond waarop Ninove is gevestigd, 

speelt in het voordeel. Het aanleggen van de 

tunnels zal zeer vlot verlopen.  

Bijkomend voordeel aan deze oplossing is dat 

overstromingen, zoals die zich dit jaar 

voordeden, verleden tijd zullen zijn. 

Waarschijnlijk heeft dit ook meegespeeld bij 

de snelle beslissing in dit dossier. Plannen 

voor twee Metrolijnen die de verschillende 

deelgemeenten met Ninove zouden verbinden 

zijn voorlopig in de koelkast geplaatst.  
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Paddentrek verstoort carnavalstoet 

 

 

Jaarlijkse occasiebeurs 

 

 

 Prinsencaemere 
onder 

hoogspanning 
 

Prins Kelly slaagde er al in om tijdens de 

machtsoverdracht van afgelopen weekend 

tweedracht te zaaien binnen de prinsencaemere.  

Al vanaf het eerste moment dat Prins Kelly de 

macht over de stad in handen kreeg, trok ze sterk 

van leer tegen Prins Frieda, haar enige vrouwelijke 

voorgangster. Prins Frieda werd afgeschilderd als 

een seutemieken die al lang blij was dat ze tijdens 

de vergaderingen van de Prinsencaemere mag 

rondgaan met de koffie, om dan weer netjes plaats te 

nemen aan de zijde van haar echtgenoot Prins 

Patrick I. 

Insiders weten echter maar al te goed dat Prins 

Frieda geen katje is om zonder handschoenen aan te 

pakken. Bijna legendarisch is de wijze waarop ze 

steeds het laken naar zich toetrekt door haar koppig, 

aanhoudend gezaag en hysterische huilbuien. De 

afwezigheid op evenementen door de jongere 

generatie Prinsen zou deels te wijten zijn aan het 

gedrag van Prins Frieda. 

Er werden binnen de Prinsencaemere al 

weddenschappen afgesloten over wie de 

machtsstrijd tussen de 2 vrouwelijke prinsen zal 

winnen. Hoewel Prins Kelly zichzelf profileert als 

“een jonge geëmancipeerde vrouw met ballen” 

schatten kenners de kansen toch 7/2 in, in het 

voordeel van trezemieken Prins Frieda. “Aan ballen 

hebben ze in de Prinsencaemere geen boodschap”, 

zo luidt het daar. 

 

Unieke wortel in achtertuin 

 

iemand de groenten genetische 

manipuleert, maar voor welke reden dit 

ook mag gebeuren, is tot op heden nog 

een raadsel. 

 

Groot was de verbazing van AS uit 

Meerbeke toen hij bij het oogsten van 

enkele groenten in zijn achtertuintje een 

unieke wortel aantrof. Een wonder der 

natuur of puur toeval? 

‟Ik kon mijn ogen niet geloven‟ vertelt AS 

ons nog altijd fier op zijn vondst. „ik wil dit 

exemplaar schenken aan de dienst cultuur 

van de stad, zodat het toch een ere plaats 

kan krijgen ergens in onze stad‟. 

We deden navraag bij de dienst Agro van 

de VUB en het blijkt dat er steeds meer 

rare exemplaren van wortels opduiken in 

de streek  van Ninove. Men   vermoedt  dat 

Vzw Natuurpunt heeft bij 

het gemeentebestuur van 

Ninove een bezwaarschrift 

ingediend tegen het 

vernieuwde traject van de 

maandagavondstoet.  

Zoals bekend werd het 

parcours van de 

maandagavondstoet grondig 

hertekend. Het nieuwe 

traject doet niet langer de 

Nederwijk aan, maar zal van 

aan het Stationsplein via de 

Dreefstraat, langs de 

Graanmarkt het Oud-

strijdersplein oversteken. 

Tot zover geen enkel 

probleem. Het plan om de 

ontbinding van de stoet te 

laten plaatsvinden in de 

Kaardeloodstraat zet echter 

wel kwaad bloed bij de 

natuurvrienden. 

Het paddenbestand in het 

gebied rond de Kaarde-

loodstraat heeft sinds de 

bouw van het Winkel-

centrum Ninia 

namelijk al rake klappen 

moeten incasseren.  

Slechts een paar honderd 

paddenkoppels zou het 

gebied momenteel nog 

tellen. Vzw natuurpunt 

vreest bovendien ook nog 

dat de jaarlijkse paddentrek 

net het weekend van 

carnaval Ninove zou op 

gang komen. De voorbije 7 

jaar begaven de padden zich 

namelijk telkens tussen de 

2de en 3de week van maart 

naar hun broedgebied. 

Om het bezwaarschrift 

kracht bij te zetten werden 

de leden opgeroepen om de 

Kaardeloodstraat 

maandagavond af te zeten 

en zich met kettingen vast te 

klikken aan de blokkade. De 

brandweercommandant 

PVDW liet al verstaan dat 

een alternatieve route niet 

overwogen kan worden 

omwille van de 

interventiemogelijkheden bij 

brand. 

Wandelclub SABEWE (Salut „k ben weg) organiseert 

op maandagochtend een wandeltocht van om en bij de 

7,5km. De start wordt gegeven om 4:30u aan café De 

Roxy. Aankomt in het pittoreske Nieuwenhove is 

voorzien om 7u. Inschrijven kan door een e-mail te 

sturen naar: sabewe@riddersindewortelorde.be. 

Deelname is gratis! 

 

Om aan te knopen met de jaarlijkse traditie, 

zal er ook dit jaar een occasiebeurs voor 

voertuigen georganiseerd worden op 

carnavalmaandag. De place-to-be is het 

Stationsplein, waar  tientallen chroomd-up, 

pimped-out automobiels aan de man zullen 

worden gebracht. Voor de veiligheid werd 

dit jaar een aangepast circuit voorzien 

waarop testritten kunnen worden 

uitgevoerd. De verantwoordelijke 

organisator PottePië van „de leste zonde‟, 

verwacht een groot aantal belangstellende 

kopers. Een omzetcijfer konden wij van 

hem niet loskrijgen, maar vast staat dat er 

van alle geëtaleerde wagens uit de 

voorbijgaande jaren, er maar zelden een 

wagen terugkeert in het ninoofse 

stadsbeeld.  

 

mailto:sabewe@riddersindewortelorde.be
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             Het zou een goed idee kunnen zijn om een 

             vriend of vriendin ook eens in de watten te 
             leggen. Dit hoeft geen kostbaar cadeau te 

zijn, vier es samen carnaval of drink jullie gezellig 

es Lazarus in dat gezellige cafeetje. Mocht je er één 
tegenkomen...trakteer ook eens een journalist, zijn 

camera- of geluidsman.      

 

HOROSCOOP 

 

ZOEKERTJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man van 68j met grt geslcht, zkt 

vrw met brede schacht, om door 

te dringen tot haar diepste 

verlangens. Niet bellen indien < 

dan 5cm. Foto onder code 

56897 

 

Meisje 25jr, samenwnd, zoekt af 

en toe “vluggertje” tijdens 

werkuren man. Geen verpltngn, 

geen kstn. Enkel genieten. SMS 

123 KLAAR op 123 

 

Wardola 

Maak plannen voor de 

toekomst! Bouw op goede 

funderingen! Laat je testen bij 

een gerenommeerde, met 

ervaring! Eens door de deur, 

vergeet je alle sleur. Ik verwen 

je met de meeste fleur in het 

diepste van je scheur! Bel mij 

!!!!!! Ik wacht op jou! Trek mijn 

nr. 054-98 12 69 

Blondine, 40jr, vrijgzl, zkt lieve 

teddybeer vr vaste rel. Mijn 

hobby‟s: bootje varen en 

mechaniek.  SMS: IVO op 136 

 

Man, 3de keus, 6 kndrn, zkt lieve 

vrw, om samen aan het nagesl. 

te werken. SMS WVK op 6666 

 

Zoek je de man van je leven? 

Zoek niet verder! Je hebt hem 

gevonden! Mooi, elegant, rijp, 

vriendelijk, discreet, vrij van 

“kwalen” uitneembare tanden 

voor een pijnloze vrijage en 

verzekerd: een lang voorspel 

met korte afloop. Bel mij , 

schrijf mij … bureel blad onder 

Wima of KVB (Verder 

inlichtingen via RIO) 

 

Ptr Pierre zoekt misdienaars om 

de mis te helpen dienen, met 

gelegenheid om even gezellig 

samen te zijn nadien! Schrijven 

blad onder 10-11-12-13JR 

 

Massage: Wilfrida ontvangt je 

tussen 10 en 20u. voor een 

lekkere beurt. Alles mogelijk! 

(van voren, van achter, 

doktertje, pzc). Al je dromen 

worden werkelijkheid! Douche 

voor en na.  Schrijven blad 

onder no 3265 

Volslanke dame (noem mezelf 

nog “juf”) 64j, zk pers. m/v, om 

samen zijn/haar geld op een 

aangename manier te spenderen. 

Op termijn enige intimiteit 

mogelijk. 

KWAM-KLARA Thai-Mass. 

Nw : Finne, Sucky en Trekky. 

Trad.mass., Body2body. Thai-

rel. mass.Bad serv 7/7 op zond. : 

5 min extra time.+ fles Cava 

gratis. Garantie: niet tevreden, 

sprm terug! 

M. DS zoekt bio prei om in haar 

forse soep te doen 

Man, 68jr, zkt dame die klok 

van half zes op zes kan draaien. 

SMS KVB op 1730 

              Het kan zo zijn dat je vandaag wat kritiek  

              over je heen krijgt. Blijf niet binnenvetten,  
               maar vier carnaval met je vrienden, dat kan 

een andere blik opwerpen. Je zit al een tijd in 

hetzelfde ritme en het komt je eigenlijk een beetje 

de neus uit.(past op veer een snotvalling). Vergeet 

niet dat het volgende jaar weer carnaval is. Zie het 

onder ogen en trakteer eens een journalist, zijn 
camera- of geluidsman.. dan krijgt alles ineens zin. 

 

             Je beschikt vandaag over veel energie. Je  

             voelt je heerlijk uitgeslapen. Eigenlijk heb  
             je zin om naar buiten te gaan en de natuur 

in te trekken. Maar eerst moet je aan je 

verplichtingen voldoen. Het is namelijk carnaval en 

dat kan/mag je niet missen. Gelukkig is aan jouw 

goede humeur niet te tornen en kun je vandaag alles 

aan. Houd deze vibe vast, want je kunt op deze 

manier bergen bier verzetten. 

                  "Always look on the bright side of life" zou  

                 voor vandaag jouw lijfspreuk kunnen zijn.  

                 Valt de carnavalsuitslag wat tegen, ben je 
slecht verkleed, trek het je niet aan. Door dat te 

accepteren en te respecteren, kom je meer aan jezelf 

toe. Goed voor jezelf zorgen in deze slopende dagen is 
belangrijk, en zorgt ervoor dat je ook meer voor 

anderen kunt betekenen...zoals voor de mensen van de 

pers bijvoorbeeld... 

 
             Jij hebt behoorlijk wat in je carnavalmars en 

            de carnavalisten om je heen zien dat ook.  

             Loop echter jezelf niet voorbij, want de 
boog kan niet altijd gespannen zijn. Het is ook wel 

eens tijd voor wat verandering. En vandaag is daar 

een ideale dag voor... drink es een pint met 
journalist of zijn entourage.  

 

                Neem je partner eens lekker mee uit naar het  
               bos. Daar kunnen jullie samen genieten van  

              de frisse lucht en kun je ook gemakkelijker 

over bepaalde zaken praten. Eens uitgepraat, kom je 
terug naar carnaval, ga op zoek naar wat persmensen 

om jullie verhaal te laten optekenen, het zal je relatie 

goed doen op meerdere vlakken. 

Deelnemers gezocht cursus Bodypainting 

 
De stedelijke academie voor 

kunst en vermaak start met 

een cursus van negen 

maanden om het beroep van 

bodypainting aan te leren. 

 

De cursus, die uiteraard achter 

gesloten deuren wordt 

gegeven, vangt aan op 04 

juni 2011 in de gebouwen van 

De Waag, Graanmarkt 14 te 

Ninove telkens om 22u. 

Bijkomende kosten worden 

aangerekend indien de cursist niet 

voor "betekenbare" modellen kan 

zorgen. Naargelang de vraag of eis 

van het model kunnen deze kosten, 

in onderling overleg, eventueel in 

natura worden vereffend. 

Na de les, mogelijkheid tot nadere 

kennismaking met het model, in alle 

discretie, ... .  

 

contact:  draai dan 054/79 72 04 

Ninoofse 

Matotten 
Vorige week ging de Aalsterse 

stoet uit onder een straal 

blauwe hemel. Vele Ninoofse 

carnavalisten willen deze 

optocht niet meemaken en 

vinden dat we van Aalst niet al 

te veel les moeten krijgen. 

Groot was onze verbazing toen 

we twee rasechte Ninoofse 

carnavalisten konden spotten bij 

de Aalsterse groep de Matotten. 

„Gerrit en Prins Notjes hebben 

ons inderdaad gevraagd om in de 

leer te gaan bij onze groep‟ vertelt 

voorzitter A.B. van de Matotten „ 

zoals elk groentje blijft hun taak 

dit jaar wel beperkt. Ze staan in 

voor de begeleiding van de 

praalwagen‟. 
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              Laat je niet overdonderen door het andere 

              geslacht, of dat nou op het werk of in de  
              relationele sfeer is. Vertrouw in plaats 

daarvan op jouw eigen sterke punten en laat je niet 

van de wijs brengen. Grijp vandaag die ene kans 
zonder ook maar één moment te aarzelen, want voor 

je het weet gaat carnaval aan jouw neus voorbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PUZZEL MEE 
 

 
Vul het Nienofs woord in de juiste vakjes in. Met de letters in de donkere vakjes, kan je dan een woord vormen dat synoniem is voor masker. Stuur 

je oplossing vóór 18 maart 2011 naar puzzel@riddersindewortelorde.be en misschien win je een fles champagne. 

 

 

Carnavalsmonument ontworpen door Wilfried Willems

Houtskool, maar ook 1ste deel van NKV die keizerlijke titel pakte

Weggevoerdenstraat

Ninoofs carnavalsbier

Dappere soldaten die maar 1 dag per week werken

Groot kinderfeest tijdens het carnavalsweekend

Vroeger steegje langs de kerkmuur

Glijden, schaatsen

Oud ninoofs gerecht op basis van aardappelen en botermelk   
 

OPLOSSING VAN GISTEREN: Wemmen Gieën 

 
  

Portrettentrekker lupt 
al 15 joar in de weg 

 Wie noar de stoet wiljt goan 

zien, moet op den hoek van de 

Mertstroët mè de Birchtstroët 

kan moar best weer rekening 

auven mè nen ambetanterik die 

nau al veer ’t vauiftienjste joar 

op rau in de weg komt leupen 

tisken de groepen. 

 

Diene gast zegt dat’n foto’s moet 

trekken veer ’t Leste Nies en De 

Streekkrant. Da zal azeu wel 

zaujn, moar faujt es da diene gast 

altijd van ier nor door lupt, 

blikskes bier afloejst van de 

groepen en kapot gestampte 

karamellen on klein gasten achter 

dekkes ‘kado’ doet. 

En karnavalisten die em genoeg 

brifkes van 20 euro in zenne zak 

steken, megen er nor ’t skenjt 

 

 

zeker van zaujn da ze een plosjke 

kraujgen in de gazet van noste 

week. Miskien es ’t tein euk heug 

taujd om dezen korrupten boel te 

stoppen. 

 

Cafebaas trakteert 
 

Wie tijdens de 14 daagse 

Carnavalsperiode verjaart én 

inwoner is van Groot Ninove is bij 

de gelukkigen. Als carnavalsstunt 

trakteert Michelleken van de Rio 

de jarige op een extra grote pint.   

Santé !! 

 

               Probeer zo nu en dan eens te genieten van  

               de successen die je in het carnaval al hebt 

               geboekt. Deel je succes met de pers, nodig 
ze es uit voor een leuke persbabbel met 

receptie...laat een hapje niet ontbreken! Je hebt 

nogal de neiging om je voornamelijk te concentreren 
op de dingen die je van jezelf allemaal nog moet 

doen. 

                 Op sommige mensen kun jij wat  

                 ongevoelig overkomen. Vandaag komt  

                  daar verandering in, want het wordt voor 
de buitenwereld eindelijk duidelijk dat jij wel 

degelijk een gevoelige, losse kant hebt. Je doet niets 

liever dan vandaag carnaval vieren en je laat zien 
hoe gul je wel bent...dat laat je ook duidelijk merken 

door de persmensen de komende dagen uitvoerig te 

trakteren.  

 

                 Deze dag heeft de potentie om een sociale  

                  topdag te worden. Trek je verkleedplunje 

                  aan en trek de Ninoofse straten in. Ook in 
de relationele sfeer is het een goede dag, neem 

contact op met je carnavallief en maak er iets van. Je 

zou deze `overwinning` kunnen bekronen met een 
kort maar romantisch dinertje...laat misschien een 

plaatselijke ploeg van de pers een hapje mee-eten. 

 

            Gevoelsmatig beleef je een aantal  

            behoorlijke dieptepunten, maar gelukkig ook  

             net zo veel hoogtepunten. Het leven zou ook 
behoorlijk saai zijn als het één vlakke streep was. 

Zoek de hoogtepunten op door journalisten te 

vertellen over je gevoelens. Dit gaat nog altijd het 
best gepaard met een lekkere lunch. 

              Je kunt vandaag prima orde op zaken stellen.  

              Gewoonlijk hang jij nogal de sloddervos uit  

             en dat heeft niet altijd een even positieve 
invloed. Vandaag is het tijd om hier iets aan te doen. 

Neem contact op met de lokale pers en laat je eens van 

je genereuze kant zien. Misschien word je zelfs nog 

wel een ordelijk persoon. 

Gisteren raakte bekend dat P.C, 

gekend als voorzitter van een 

Ninoofse officiële instantie, een 

formeel bod heeft uitgebracht op 

de leegstaande gebouwen van 

Fabelta. 
 

Het zou de bedoeling zijn om zijn 

professionele bezigheden onder te 

brengen in het ruimere pand. 

Kwatongen beweren dat de riante 

verzekeringsvergoeding, die P.C. 

mocht ontvangen naar aanleiding 

van de recente overstromingen, 

hiervoor de aanzet zou gegeven 

hebben.’Ik ben al een tijdje op zoek 

naar uitbreiding’ vertelt P.C. ‘tevens 

zou ik mij kunnen aanbieden als 

conciërge van de toekomstige 

evenementenhallen. Zo kan ik 

steeds op de hoogte blijven van de 

hangende kwesties en tevens een 

oogje in het zeil houden’. 

 

FABELTA in 
Ninoofse handen 

mailto:puzzel@riddersindewortelorde.be


Editie Roze Zondagstoet  ZONDAG DEN DERTIENJDEN ‘t leste blad 

 

  Persgroep De Monjdagridders   

Belspelletjes nu ook on-line 
 

 

De 3 Krolauizjers èmmen ambras… 

mochtek nieveraust nog kommen 

of die kwaffeurs begoest‟n in 

maujn oër te vraujven. Marc ee 

faujtelek van gieël da sirk et 

mènsjte last g‟at.‟ 

Euk de naujdegaujdj van ander 

groepen begoest stillekesoën te 

naujg te weiren, verteltj Marc. 

„Noëe een optreden op Krasjel 
Schlagert koest‟n de die va Fret 

en Tet nie loëeten van in maujn 

gat te pisjen. Maujn gedacht 

èmmen da jonges vrigger iet 

vriëet traumatiserend meegemokt 

en èmmen z‟er van ‟t joër e 

lieken oever gemokt.‟   

Da optredes èmmen euk veel 

ambras vereurzokt, vertèltj Steve. 

„Da was altauidj disketeren oever 

da kostum da men moesten 

oëndoen.  

Om zot van te weiren. Da twiëe 

zotten (Marc en Elie,mvdr) wonj 

mau slag om kiëer in e  

  ’t Leven is meer 

dan afwassen alleen 
 Op initiatief van de gemeentelijke 

sportraad zal er, aansluitend op de 

afsluitceremonie aan het 

wortelmanneken, een mini-voetbal 

wedstrijd doorgaan in de tent op 

de centrumlaan. 

 De 2 deelnemende ploegen zullen 

volledig bestaan uit vrouwelijke 

deelnemers uit de 2 winnende 

groepen. 
De organisatie van deze wedstrijd 

opent het eerste luik van het 

actieplan “ ‟t leven is meer dan 

afwassen alleen “  dat werd 

voorgesteld in november op de 

Sportnacht 2010.  

De Scheidsrechter van dienst is 

Ninoofse vedette Wesley Sonck. 

 

 

 

Jelle Prins VT 

De vrijdagstarters verkozen vrijdag in 

een overvol lokaal hun eigen Prins 

VT (nvdr. die van de scouts). Naar 

jaarlijkse traditie vergezelde Jelle de 

Prinsencaemere op zaterdag tijdens 

de kindercarnaval.  

NinofTV.be hoopt nog voor het 

begin van de zomer te kunnen 

starten met het uitzenden van 

hun versie van de overbekende 

belspelletjes.  

De goedkeuring van de 

kansspelencommissie hebben ze 

inmiddels al op zak. Sinds vorige 

week draait de voltallige ploeg 

vele overuren om de nodige 

aanpassingen en investeringen zo 

snel mogelijk operationeel te 

krijgen. Aanvankelijk zal er 

enkel tijdens prime-time een 

livestream uitzending verzorgd 

worden. 

 

Omdat ten minste 20% van de 

woordspelletjes over het 

Nienofs dialect zullen gaan, 

wordt momenteel nog 

uitgekeken naar een 1 lokale 

belspeldel (v/m). Een verzorgd 

uiterlijk 

 

Er worden 

vandaag reeds 

enkele  

belspeldellen 

verwacht in de 

stoet 

en de beheersing van “de 

Nienofske toal” zijn absolute 

vereisten. Geïnteresseerden 

kunnen hun kandidatuur melden 

via info@ninoftv.be met als 

onderwerp „kandidatuur 

belspelmeisje (m/v). 

 

latexkostummeken steken. Nau 

ès da nog prezantobel veer ne 

geweune meesj (de die van de 

Roëd zènj der zot af) moër mee 

maujn postier ès da presjies ne 

gesmolten fritzak da doër op da 

podium stoët.‟ 
Michel van de Rio, van in ‟t 

begin de manager van de 3 

Krolauizjers, geeft toe dat er 

sproake ès van „artistieke 

miëeningsverskillen‟ moër zeit 

dat‟er nog niks verloeren ès. Al 

kost èm da wel e pak geltj. „Nau 

moenek mee elk apoëert noë nen 

anderen studio rauen want ze 

kènn‟n niemiëer op makanders 

gezicht zien. Ik oep davvet 

opgelost gerokt want ondertisken 

ès da kieken van op‟n televies 

on‟t bellen om een reeks 

concerten te geven in ‟t 

Sportpalauisj. Allee.. oe noemt 

da kieken na weer… ah ja… 

Natalia. 

Et was nen doëidelek 

geëmotioneerden 

tekstskraujver die oos te woerd 

stond oever de kwèddelen bau 

de 3 Krolauizjers.. Noë vier 

joër komt’er een tristeg ènje 

oën een hevige moër achteraf 

bekeken kètte carrière as 

Ninofske lawauitjmoakers. In 

2008 stond giëel Ninof nog mee 

te dauns’n en te zingen op 

‘Fernand de Kwaffeur’. 

 „Tein es aujgelek a e greut stik 

van de mizere begoest‟, wetj 

Steve te vertellen. „Veer dak‟et 

wist zoot‟n d‟er 7 kwaffeurs te 

kamperen in maujnen hof. 

Allemoë woër‟n z‟er zeker van 

da da lieken oever eele gink. Een 

ontzettink deer d‟oproerpoliese  
en een alf miljoen kosten loëter 

was ‟t resultoët.‟ 

Elie wist da veroël te bevestigen. 

„Ten   taujde   van    „Fernand‟ 

mailto:info@ninoftv.be

