Carnaval 2019
“Goed op Dreef”
Volgorde stoet + tekst
1
2
3
4
5
6
7
8

Karnavalraad vzw
REUZEN
Stinkend Raujk NKV
Seniorenorde
Prinsencaemere
Ridders in de Wortelorde (Monjdagridders 5bis)
De Gasthieëren (sociale doelgroep)
De Ninoofse Narrengilde vzw
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De Zjielen NKCV
Wauillen moeten vanalles moaken, wiljde in Ninof iveranst geroaken!
LG 1: Azeu simpel est
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Los'n Dee MKV
Bal ter ere van Don August 1997-2019
Wauilen zen al 22 joar ‘goed op dreef’
Al 22 joar meugen wauilen van gelik spreken om ier te leupen en te meugen
meedoen in oos skeun Ninof.
Mor tis euk al 22 joar gelejen da men iemand verloeren emmen in onze
carnavalsweireld ‘Keizer Don August’
Dormee kommen wauilen buiten met een Bal ter ere van
‘Keizer Don August’
Alaaf, Alaaf, Alaaf
-------------------------------------------Wij zijn al 22 jaar ‘goed op dreef’
Al 22 jaar mogen wij van geluk spreken dat we hier mogen lopen en mogen
meedoen in ons mooi Ninove.
Maar het is ook al 22 jaar geleden dat we iemand verloren hebben in onze
carnavalswereld ‘Keizer Don August’
Daarmee komen wij buiten met een Bal ter ere van
‘Keizer Don August’

LG 2: Madj Ou
11

Nie Geweun NKKV
“WIE WERN’T”
Ne prinsj in Nienof wert nie verkoezn moër oëngesteldj
Wie wetj est van’t joër ieëne van aue groep ver ’t zelste geldj
’t Er wert oever geklapt en zelfs gewedj (geplasjt) ver nen bak bier
En iederieën wetj wie dat es, da zieje gau van ier
’t Er wert gegokt, oever gesproeken, weken oën e stik
Est een vrau, ne maun, ne smauln of es’n gralek dik
Ge kendj onderd kieër roeën mor misjtal zejjer grat tegen
Moër op de prinsjoënstellink krauigt de veske prinsj van iederieën zauin zegen
Aul die kandidoët prinsjen zenj goed op dreef van ’n ieësten tot de lesten
Wie wern’t van ’t joër??? Geweun weg den besten
LG 3: D’Oeverleupers
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Pips & Co NKV
“Allen op post!”

LG 4: De Plangtrekkers
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Alé d'AMAzoësje nog NKV
Ncv Alé d AMAzoësje presenteert
Tanja De Jonge gooit de handdoek in de ring, waar hebben we dat nog gehoord?
En samen met Wouter Van De Winkel is ze nu goed op dreef met het oprichten van
een filmploeg.
Met als reportage, Ter vliegt stof deer auen nees on de chinees.
LG 5: NLG Skelmerau

14

De Maskesskoeten NKV

LG 6: Grat Bezjievert
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Dobbelteup NKV
Omschrijving dialect ‘Mé wa sjaunse blaujve wauijlen goed op dreef’
Oos 13e joeër, op zich leek alles normoël, mor het bleek nau toch “the unlucky
number 13” te zauïen (lokool weg, hangaar weg…).
Doorom gommen oos gelik tein mor isj proberen zieken in ’t casino, jackpotn en de
roulettn. En as we doër wennen en genoeg cengen emmen, bouven wen oozen
auijgen hangaar. Tein blijve wauilen zeker en vast “goe op dreef!”
-------------------------------------Omschrijving algemeen Nederlands ‘Mé wa sjaunse blaujve wauijlen goed op
dreef’!’
Ons 13e jaar, op zich leek alles normaal, maar ’t bleek nu toch ‘het ongeluksgetal
13’ te zijn (lokaal weg, hangaar weg…).
Daarom gaan we ons geluk eens proberen zoeken in het casino, jackpotten en de
roulettes. En als we daar winnen en genoeg geld bijeen hebben, bouwen we onze
eigen hangaar. Zo zijn we volledig zeker dat we in onze stoet ‘goed op dreef’
kunnen blijven.
LG 7: Pisjeloezwiejt
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Janet nor men ert NKV
Wettels on fire leit Ninof op de reuster!
Goed op dreef? Ninofs BBQ team ‘wettels on fire’, die zenj pas goed op dreef!
Oeveraul gekoest en gekendj want zemmen a veel meensjken verwendj.
Ne chocomouse a la Guy of ne stinkenden brie, ze kennen eeln gelauiken nie
’t Skent ester altauidj veel ambiauns, me af n toe isj nen dauns
Zemmen zelfs een auigen lieken, en tgo ni oever een kieken
Van een betje show es nen Ninovieter ni vies, dad’ejje a gezien opt nies
Dus stelln wettels on fire eelen showcooking veern, tzal ier iet gon gebeern
’t peper en zout in de stoet, dus lestert iejl goed
We gonj Ninof op de reuster leggen, en kennen ’t auiln pas achteraf zeggen…
Zenj we goed dreef?
-----------------------------------------Wettels on fire leggen Ninove op de rooster!
Goed op dreef? Het Ninoofse BBQ team ‘wettels on fire’, die zijn pas goed op dreef!
Overal gekend en bekend, want ze hebben al veel mensen verwend
Een chocomouse a la Guy of een stinkende brie, ze kennen hun gelijken niet
Het schijnt is er altijd veel ambiance, met af en toe een dans
Ze hebben zelfs een eigenliedje en het gaat niet over een kip
Van een beetje show is een Ninovieter niet vies, dat heb je al gezien op het nieuws
Dus stellen ‘wettels on fire’ hun showcooking voor, er zal hier iets gaan gebeuren
Het peper en zout in de stoet, dus luister heel goed
We gaan Ninove op de rooster leggen, en kunnen het pas achteraf zeggen…
Zijn we goed op dreef?

LG 8: Radauisj
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Groulek Dest MKV
Me weirken on den Dreef
LG 9: De Miezemoezen

Goan we over de schreef
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De Charels MKVC
“Gesjarelde Turbo slekken”
Wauilen leupen hie te preuten van onder oons slekken leijfke, hieëlegauns Ninof
rond.
As Formule 1 Turbo slekken zemmen goed op dreef zelle.
Wauilen zèn awa rapper as die stads-slekken die werken oën den ‘Dreef in Ninof’
of die oënt stadhooësj…
Kijkt è, kijkt è… ejet gezien? Azeu plansjee geven hè! Da was mauin slekken brier.
A wilt allemaun verbau, a peist da em de ieëste moe binnen zèn om da spel hier te
wennen.
Ah neeje hè ! Ik emmem gezijt: “Wauilen stoan op nummer 18, van in Mieërbeek
tot oan den arrivé in Ninof. Skeun in de raa, danske af en toe, algelauik ne kie
drinken – en nog ne kie.. Wauilen blijven wel ‘De Charels’!
Van’t joar in de stoet as gesjarelde Turbo slekken, in alle koleren van den
regenboeg.
Azeu goed op dreef, da wauilen in oons stoutste dreumen, de 1 (van Formule1) op
oons kauken zien blinken, van de monjdag tot den dauisjendagnoen of ewa
loater…
------------------------------------------------------“Gesjarelde Turbo slakken”
Wij lopen hier de voeten vanonder ons lichaam, helemaal Ninove rond. Als
Formule1 slakken zijn we goed op dreef.
We zijn sneller dan de stad-slakken die werken aan de ‘Dreefstraat in Ninove’ of
die in het stadhuis…
Kijk eens, kijk eens .. heb je dat gezien? Zo volle gas voorbij rijden hè! Dat was
mijn slakken broer. Hij wilt iedereen voorbij steken, hij denkt dat hij de eerste
moet binnen zijn om dit spel hier te winnen.
Ah nee hè ! Ik heb hem gezegd: “Wij staan op nummer 18, van in Meerbeke tot de
aankomst in Ninove. Mooi in de rij staan, af en toe eens dansen, ook eens drinken
– en nog eens … Wij blijven ‘De Charels’!
Dit jaar lopen we in de stoet als gesjarelde Turbo slakken, in alle kleuren van de
regenboog. Zo goed op dreef, da we in onze stoutste dromen, de 1 (van Formule1)
op onze kaken zien blinken, vanaf maandag tot dinsdagmiddag of iets later …

LG 10: Skieël van Dest
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De Sparkens NKV
LG 11: ’t Sjik Groepken
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De Zjiepkitten NKV
De Bollywood boulevard is op dreef.

LG 12: De Skieve Sjartellen
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Grat Omzjiep NKV

LG 13: De Kommeren
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Veer Tier Thooësj MKV
Wauilen snappen het woerdgrapken. Tegen dat de reuze zondagstrauin ooën Den
Dreef es, zen wauilen carnavalisten inderdooëd goed op Dreef. E flink stiksken
gestapt, just de massa gepasseerd oën de keiremes en geriejd veer de finale.
Wooër de miesjte meensjken niet bau stille stooën, es da men onder aul die
laugskes niet al te fris nimmer zauin van aul da goed op dreef zijn. Wauilen stellen
dooërom veer om just veer Den dreef in de Kaui ne pop-up wasbar t’ installeren
zoda men snel nog e wasken kennen doen, om der veneir deftig veren te kommen
en welriekennd den Dreef kennen ooënvatten.

LG 14:FERM
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De Moesjkes MKKV
Met of zonder woater, De Moesjkes altauidj gralek goed op dreef!

LG 15: NLG Zwetzat
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Ket en goed NKV
De greute kooësj oën stadhooësj

LG 16: De Plekpritten
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Veneir Te Naujg NKV
100 joër Cinema Central
Jubilee, jubilee, oze charmante cinema droëjt al 100 joaren mee!
E monument in oos stad woër da de miesjte met skoel nog eelen ieërste
filmveerstellink emmen gat.
Plezier en vertier en da al generausjes lang.
100 joar Cinema Central, da ieërt Veneir Te Naujg mee Ninof Carnaval!
--------------------------------------------------100 jaar Cinema Central
Jubilee, jubilee, onze charmante cinema draait al 100 jaar mee!
Een monument in onze stad waar de meeste met de school nog hun eerste
filmvoorstelling hebben gehad.
Plezier en vertier en dat al generaties lang.
100 jaar Cinema Central, dat eert Veneir Te Naujg met Ninove Carnaval!
LG 17: Sjik Genoeg???
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Wel Bestetj NKV
Wel Bestetj is back … back tot he future!
De kraujgers van de toekomst zenj goed op dreef om ooze carnaval in ninof te
beskeirmen, tegen slechte invloeden van boëtnaf. Ozen toekomst stoët vast, ozen
toekomst is verzekerd, carnaval ninof zal ver altaudj blijven bestoën!

LG 18: Bepist en Bezoepen
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Kem Skeun Aunzien NKV
Boom Box Ballerina’s
Drotj oos op en heurt de stroeëten boenken in nienof. NKV Kem Skeun Aunzien
smatj de sleeter tot e fiejst om neut nemieër te vergeet’n. As Boembox ballerina’s
daunsen wen oos as gieën ander goe op dreef.
-----------------------------------------Draai ons op, en hoor de straten bonzen in Ninove. NKV Kem Skeun Aunzien werpt
de sleutel tot een feest om nooit meer te vergeten. Als Boombox ballerina’s dansen
we ons als geen ander goed op dreef.

LG 19: De Nienofse Teughangers
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Ves NKV
Wij zijn goed op “Dreef” met VES
LG 20: ’t Vier Oijt a slasjen leupen
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Vrieët opt gemak NKV
Nienovieters zaujn kampioen in liekes moken. Ieder joër opnief zettn ze eeln beste
bintjen veern, kommen op de ludiekste teksten en blaujven origineel oëtj den oek
kommen. Me andere woerden, karnavalisten zaujn goed op dreef ast op meziek
oënkomt. Vrieët opt gemak toentj aujlen van de joër oe dat de fautjelek allemoël
in zaujn werkingk goët.

LG 21: Betropelauik
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Asda Mogoed Aflupt NKV

LG 22: MLKV Saaske Veern
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De Kloefkappers MKV
DE BOEËN LEIT OEPEN….
Aujst de zauijlen, wèndj de steven, licht da anker en smatj de trossen los…
Al wie da nie mè karnaval kan leven; danen was beter thooësj gebleven!
Leve het piroeëtenleven!!!
De Kloefkappers skooëjmen mè eelen beut ‘De Kloef’ de greute woeëtern af op
zuuk nor avontier.
Dees stoer zjeëbonken zuken vandaug het rooëmje sop van den Denjer in Ninof op.
Ze goën giejn inkele ooëtjdooëgink ooëtj de weg.
Euk in vrieëj moeilijke taujden stoën dees zjieëlieden veur iederiejn gerietj.
Veur eelen is ne greute stèrm echt niks om van achterwèsoever te vall’n:
Dasjterwerken oën de boeënen woër de pesies moër giejn ènje oën komt, zwètte
wolken, euge golven en stèrmweerin’t stadhooësj, gebisj op de vloer van’t
schepenkollège…
Of schooëjmende Witkap en Grouleke wèndj…
Piroeëten zènj giejn skauëtjers, ze zènj van niksken benaat
En weiren van e stèrmpken op den Denjer echt ni mottig!
Dus alle hens oën dek ba De Kloefkappers.
Veur de stoere piroeëten ooëtj Miërbeek “leit de boeën altaudj oepen”!
Schip Ahoy Ninovieters!!!

--------------------------------------------------------------Hijs de zeilen, wend de steven, licht het anker en gooi de trossen los…
Al wie niet met karnaval kan leven; die was beter thuis gebleven!
Leve het piratenleven!!!
De Kloefkappers schuimen met hun schip ‘De Kloef’ de grote wateren af op zoek
naar avontuur.
Deze stoere zeebonken zoeken vandaag het ruime sop van de Dender in Ninove op.
Zij gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Ook in moeilijke tijden staan deze
zeelieden voor iedereen klaar.
Wegenwerken waar maar geen einde aan lijkt te komen, donderwolken, hoge
golven en stormweer in het stadhuis, ongedierte op de vloer van het
schepencollege…
Of schuimende Witkap en gierende wind…
Voor hen is stormweer echt geen reden tot paniek; want piraten worden van een
stormpje op de Dender echt niet ziek! Dus alle hens aan dek bij de Kloefkappers.
Voor deze stoere piraten uit Meerbeke “Ligt de baan altijd open”!
Schip Ahoy Ninovieters!!!

LG 23: NLKV De Memmekabaskes
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Vantauidj op Tasj NKV
GOD GOD GOD,
Goed op dreef ….!
Wat een thema… Och GOD!
Goed op dreef. Een godsgeschenk uit de Hemel… Of toch niet?
Zo simpel… Zo helder als een klontje, maar dan wel een Tiens klontje van
donkerbruine suiker.
Zijn we met z’n allen goed op dreef of zijn we het niet? Wie zal het zeggen?

Zonder al te veel rekening te houden met het thema op zich, vlogen de scharen
van Rooms wildweg in het rond. Met risicio op behoud van eigen haren, lijf en
leden knipten we er naarstig als dappere kleermakertjes op los. In ware “Zeven
vliegen in één klap”-stijl werden Blankenbergse stroken foam tot kleurrijke
hoeden gesmolten. Kilometers naaigaren werden vakkundig door de naaimachines
in de stoffen gepompt en dit terwijl onze hangaar werd verlicht door menige
gensters vanop de metalen constructies voor karretjes. Kettingzagen en messen
werden van stal gehaald om het piepschuim vakkundig te bewerken en nadien
gloeiden gloeidraden als smeedijzer in het brandend smidsvuur.
Behangerslijm en bruin papier werden vervolgens van onder het stof gehaald. Na
enig droogwerk – waar menig worst jaloers op werd – kwamen de verfpotten uit
de kast om de nodige kleur te bekennen. Als er dan toch nog wat doodse
momenten waren, hadden we tussen de feestdagen door wel nog wat tijd
gevonden om in ons geliefd Ninoofs dialect een liedje neer te pennen op papier en
dit vervolgens te gaan inzingen in de één of andere opnamestudio. We wisten niet
altijd met wat we bezig waren, maar onze machine was in ieder geval steeds goed
op dreef.
Zonder al te veel te willen pochen over ons eigen werk en te piekeren over het te
volgen opgelegde thema, is het nu tijd om wat te kuieren. Het doet er allemaal niet
toe. We maken gewoon een zondaags wandeltochtje van weleer tussen
“Dingsken” en wijlen café “Passage”. Met ons al dan niet pover kostuum aan
dokkeren we met onze muziekkar en karretjes over de historische dreef. Goed op
dreef of niet... We trekken het ons niet aan… amuseren doen we ons toch!
--------------------------------------------------------GOG GOD GOD,
Goed op Dreef…!
Wa een thema … Baui GOD
Goed op dreef. E godsgeschenk oeëtj den Emel… of toch ni?
Azeu simpel… Zeu kloeër as e klontjen, moeër tein wel ieën van Tienen en goe
donkerbrauin.
Zenj wen allemoeël goed op dreef of ni? Wie zavet zeggen?
Zonder aul te veel rekening ’t auven me ’t hema, vloëgen de skeiren van baui
Rooms wildj int rond. Me ’t gevoeër op ’t auven van oos auigen oeër, lauif en lejen
kniptigen waui der as dappere klieërmoeëkers goed op los. In woeëre “Zeven
vliegen in ieëne klap”-stauil werdegen Blankenbeirgse streuken foam tot
kleerrauike oejen gesmolten. Kilometers noeëigoeëren werdegen professiioneel in
de stoffen gepomt, terwauil gengsters oozen hangaar verlichtigen van oos
keirekes. Kettingzoeëgen en messes werdegen van staul hoeëldj om n’ isomo te
beweirken en noeëdien de gloeijdroeëd te loeëten gloejen gelek ast smeedauizjer
int brannend vier van de smid. De pap en ’t brauin papier werdegen euk van onder
’t stof hoeëldj. Achter wa dreugweirk van de betere soert, woeër da ieël wa
sosjissen jaloes op woeëren, kwamptegen de veirfpotten oeëtj de kast om kleer te
bekennen. En ast er tein toch nog wa deuje momenten woeëren tisken de
fieëstdaoeëgen, adden we nog wa tauidj gevonnen om e lieken te skrauiven en in
te zingen in n’ieën of n’andere studio. We wistegen ni altauidj me wa da wen bezig
woeëren, moeër oos masjien was altauidj goed op dreef.
Zonder aul te veel te willen stoefen op oos auigen en te peizen op ’t opgelegde
thema, ist nau tauidj om ewa te wandelen. Toet er allemoeël ni toe? Waui
moeëken geweun een zondoeëgske wandelink tisken “Dingsken” en ’t Kaffee van
“Paassaazj” geweest. Me oos aul dan ni poever kostummekenoeën dokkeren waui
me ooze muziekkeir en andere keirekes op de goeien auen Dreef. Goed op dreef of
ni … Waui trekken et oos ni oeën… ammeseeren doenj wen oos toch!

LG 24: Nie in mauinen of
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De Draujvers NKV
Kerremis ’n Dreef!

LG 25: Nie Twauifeln
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De Vrijdagstarteers NKV (De Skoeten)
De Skoeten onderzjië

LG 26: De Krasjels
35

Verstojjet NKV

LG 27: Koeëpoesjerau in oos lauif
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Kiekebisj! NKV
Tis oever”Dreef”en

LG 28: NLKV The Pips Factory
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Toeters mé Pretensje NKV
CARNAVAL KOST GELTJ
LG 29: NLG De Foesjelieers
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Smosj NKV
“Rambo ver 2018!”
“Ze peizen em te kenne stoppen…
Ze peizen en te kenne kloppen…
Ze vergeetn just ieën dingen…
Zemmen te moken me….. RAMBO!”
---------------------------------“Ze denken hem te kunnen stoppen
Ze denken hem te kunnen kloppen
Ze vergeten juist één ding
Ze hebben te maken met RAMBO!”
LG 30: De Foefkes
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Zig Zag Bleukes NKV
DE ZIG ZAG BLEUKES ZEN AL JOEREN GOED OP DREEF

LG 31: Zeulank aster moeer skoeim op stoeet
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Van 't Alverdrau Donker NKV
Beter op Dreef mé e vlot op de voart dan mé auen otto op ’t stroat!
Iejn, twieje, van ’t alverdrau, peddelen!
Iejn, twieje, van ’t alverdrau, peddelen!
We spasjn en we klasjn mé oze peddel in de voart.
In Ninof kendje al ’t stroat nimmer deer.
’t Leit oepen van den Dreef tot op de mert.
Ge zitj altaujt ieveraunste vast.
Spasj en klasj,…
Waujlen emmen die possenje ne miëjr en bezigen de voart.
Spasj en klasj,…
Me wa voaten, out en een oojtgevazjelde keure steke men e vlot iniejn.
Spasj en klasj,…
We moken veel plezier, der gebeert koeëpoesjerau en lachen oos een kriek.
Spasj en klasj,…
Oos voatn leupen vol mé woater.
Af en toe valt er iejnen af.
Oos vlot es vaneir moër Van ’t Alverdrau Donker.
Spasj en klasj,…

Moër mé ne peddel in oos hand geroken men der wel!
En ast nog vriest kenne men skofferdauinen.
Spasj en klasj,…
Geeft toe…
Ge zetj vantjoër in Ninof beter op Dreef mé e vlot op de voart dan mé auen otto op
’t stroat!
---------------------------------------------------Een, twee, Van ’t Alverdrau peddelen!
Een, twee, Van ’t Alverdrau peddelen!
We spatten en kletsen met onze peddel in de vaart.
In Ninove kan je via de straat niet meer door.
Het ligt open vanaf de Dreefstraat tot op de markt.
Je zit altijd ergens vast.
Spatten en kletsen …
Ons geduld is op, wij gebruiken de vaart.
Spatten en kletsen…
Met enkele vaten, hout en uitgerafeld touw steken we een vlot ineen.
Spatten en kletsen…
We maken veel plezier, er gebeuren kwajongensstreken en lachen ons rot.
Spatten en kletsen…
Onze vaten lopen vol met water.
Af en toe valt er iemand af.
Ons vlot is weer maar Van ’t Alverdrau Donker.
Spatten en kletsen…
Maar met een peddel in ons hand geraken we er wel.
Mocht het gaan vriezen dan kunnen we zelfs gaan schaatsen
Spatten en kletsen…
Geef toe …
In Ninove ben je dit jaar beter op dreef met een vlot op de vaart dan met uw auto
in de straat!
LG 32: Vriejt Miskwekt
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Osta Spoedja NKV
Al 5 jaar vollenbak,
Vriendschap bij Osta Spoedja dat is ons vak.
Op een podium groot of klein,
Amuseren wij ons nog zo fijn.
Osta Spoedja brengt voor jullie veel licht en kleur enn ja ..
Wij doen alles voor een goede sfeer.
Veel ambiance, plezier en goede maten, dan kunnen we het ons echt niet laten.
Wij zijn helemaal over de schreef en daarom zijn we goed op dreef.
-------------------------------------------------Al 5 joär vollenbak,
Kamerroatschap bau Osta Spoedja dat es oos vak.
Op e podiummeke greut of klein,
Amezeren waujlen oos nog zo faujn.
Osta Spoedja brengt veer aujlen veel licht en kleer en jaa...
Waujlen doen alles veer ne goeie sfeer.
Veel ambiance, plezier en goei moaten tein kennen we t’oos echt ni loaten.
Waujlen gon grat oever de schreef en doarom zenj we goed op dreef.
42

Mismieësterd NKV

Alle liëleke iëndjes zauin van ’s liëven een skeun zwoën geworden.
En da is bau Mismieësterd ni anders!
Et heeft efkes gedierd om op dreef te kommen, moër langs den denjer diert alles
ewa langer.
Nau drauiven skeun zwoënen rond in Ninof.

43

Just Gepast NKV
De ausjkeuningen losn da allemoël op!

Vakant, vakant, vakant, mok plosj, waujln zen groulek gepresjeerd.
Vakant, vakant, vakant, mok plosj, wauljn emmen mor drau minitn taudj.
Allemoël vakant want waujln zen goed op dreef om al de stroëtn deftig oën te
leggen,
gedoan me al die weirken en omleggingen op de boan!
Waujln zen dan oek opgezetj gelek nen ond mé vleuën om de ausjkeuningen en un
oanhangsel in oos Ninof te verwelkeumen!
---------------------------------------Opzij, opzij, opzij, maak plaats, we hebben ongelooflijke haast.
Opzij, opzij, opzij, maak plaats, we hebben maar drie minuten tijd.
Allemaal opzij want wij zijn goed op dreef om alle wegen eens deftig aan te
leggen,
Gedaan met al die werken en omleidingen op de baan.
Wij zen dan ook fier om de ijskoningen in onze stad te verwelkomen.
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Iejt & Geriejt NKV
IEJT EN GERIEJT EN RADIO NIENOF SOMEN GOED OP DREEF….
Ter es hier veneir ne nieven radio in den eeter.
Mor dezen es tein wel 1000kieëren beter.
Plotjes van vrigger en nau, vendje gauillen da ni tof?
De skoensjte skauiven hierde allieën op RADIO NIENOF.
Hoepelijk vendje gauillen oos vandoag ewa goe
Wauillen zenden live ooëtj in de Nienofske stoet.
Al oos topdeejays stonj gerietj…
Sorry, mor af en toe lupt er wel iet verkieërd
‘Gouden plaatjes, ronde gaatjes’ van onze Dj Richard,
Dat es toch altaudj ne vrieje kastaar.
Bau oos stonj alle vrogen vrau,
Ge kindj zelfs een ploeët oënvrogen ver Maria van pollekassau

Me RADIO NIENOF es ter altauidj bosj op
Somen me Iejt en geriejt nor den top!
---------------------------------------------IEJT EN GERIEJT EN RADIO NINOVE SAMEN GOED OP DREEF….
Er is opnieuw een nieuwe radio in de eter,
Maar deze is dan wel 1000 keer beter.
Plaatjes van vroeger en nu, vind je dat niet tof?
De mooiste schijven hoorde op RADIO NINOVE.
Hopelijk vinden jullie ons vandaag wat goed,
Wij zenden live uit in de Ninofse stoet.
Al onze topdj’s zijn klaar…
Sorry maar af en toe loopt er wat verkeerd
‘Gouden plaatjes, ronde gaatjes’ van onze Dj Richard,
Dat is toch nog altijd een speciale man.

Bij ons staan alle vragen vrij,
Je kan zelfs een plaat aanvragen voor Maria van de Pollarestraat.
Met RADIO NINOVE is het er altijd bosj op
Samen met Iejt en Geriejt naar den top.
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Okegemse Amuzanten OKV
Al 30 joar goed op dreef
Vandejoar gommen vé den 30ste kië goed op dreef in de Ninofske stoet.
Den 30ste kië alles geven.
Den 30ste kië vollen bak dansen
Den 30ste kië ons skoensjte kostum aundoen
En worskaunlek oek vé den 30ste kië e wa zat zen.
Daurom gommen der een fiëstelek joar van maukenmé alles derop en deraun.
------------------------------------------------------Al 30 jaar goed op dreef
Dit jaar gaan we voor de 30ste maal mee in de Ninoofse stoet.
De 30ste keer alles geven
De 30ste keer volop dansen
De 30ste keer volop zingen
De 30ste keer ons mooiste kostuum aandoen
En waarschijnlijk voor de 30ste keer een beetje zat zijn.
Daarom gaan we er een feestelijk jaar van maken met alles wat nodig is
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Pier ver 't Plezier NKV
“Pier Ver ’t Plezier kijkt in zijn glazen bol en ziet dat het al 15 jaar goed was!”
Pier Ver ’t Plezier stelt jullie voor: De Piertjes van Pier Ver ’T Plezier, al 15 jaar
goed op dreef!
15 jaar Pier Ver ’T Plezier, dat is 15 jaar af en toe eens dikke ruzie.
Want geld hebben we altijd te weinig in onze kas.
Dat is 15 jaar werken tot de laatste minuut, en hopen dat de jury onze retouches
niet ziet.
Maar dan, van de vrijdagavond op Prins V.T.Dan is iedereen volledig mee.
Dansen, zingen en pintjes drinken en tesamen tot dinsdagmiddag doorzakken.
Carnaval Ninove 2019, zie de piertjes gaan, al 15 jaar goed op dreef!
----------------------------------------------Pier ver ’T plezier steltj auljen veeren: De Pierkes van Pier Ver ’T Plezier, al 15 joar
goed op dreef!
Want geldj emmen wen altaudj waunjig in oos kas.
Da’s 15 joar weirken tot de lesten meniet, en oepen da de jury oos retouckes nie
ziet.
Mor tein, van de vraudagovend op Prinsj V.T; tein is iedereejn vollen bak mee.
Daunden, zingen en pintjes pakken en soamen tot dausjendagnoen deurzakken.
Carnaval Ninof 2019, ziet de pierkes goan, al 15 joar goed op dreef!
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Skeun Geschoeren

48

Don Jo KC VZW
Aan de poorten van ons wettelstad bewaakt Don Jo de echte waarden om de
toekomst van de jeugd binnen carnaval te vrijwaren.
Wij dragen onze jeugd op handen om hen zo klaar te stomen voor het grootste
feest van het jaar, maar vooral plezier, ambiance en met de volle glimlach.
Goed op dreef? Thema in de stoet? Dan Jo sluit af gelijk dat moet!

Officieel gedeelte
Groepen met wagen
Groepen zonder wagen
Losse groepen

