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Ontdekking

  
  

 

De Ronde Tafel van Ninove. Het zou een groep fans van de Rode
Ridder kunnen zijn, maar het is een hechte serviceclub van gelijkgezinde jonge mannen. Vrijdag organiseren zij een Comedy Evening in De Plomblom voor het goede doel met de mentalist Gili en
de komiek De Praitere.
...Lees verder op pagina 5

Vrije Tijd

Vrijetijdsagenda

De carnavalraad organiseert met het stadsbestuur en de groepen de 36e editie van carnaval ‘Lieje’.

Keizerin Martine Van den Eede zijn de boegbeelden. Anders dan
in de omliggende gemeenten dingen vrouwelijke kandidaten mee
naar de hoogste carnavalstitel. Denderleeuw telt een rits verkozenen. De prins is Jens Baetens van de Primeurkes. Hij krijgt zaterdag
de sleutels van de gemeente. Voorts worden onder meer een bierprins, een Miss en een Keizerin Voil Janet verkozen.
… Lees verder op pagina 3.
08/01239137se

DENDERLEEUW - Terwijl Aalst en Ninove nog bekomen, is het
zondag eindelijk aan Denderleeuw om carnaval te vieren. De
carnavalraad met Keizer Lucky op kop wil het carnaval in de
gemeente doen opleven.
De dertienkoppige carnavalraad kijkt reikhalzend uit naar het weekend dat ze al sinds augustus voorbereiden. Keizer Luc Sonck en

Ontdek op onze binnenbladzijden de culturele en sportieve
activiteiten van het verenigingsleven in jouw regio dankzij de
‘vrijetijdsagenda’.Als u een activiteit organiseert, aarzel niet ze ons
te melden. We plaatsen ze telkens dat kan in Passe-Partout, het blad
dat jouw regio in beweging zet.

+++++!Hspfqtdsvjtf
Wfofuj-!Jtubocvm-!Evcspwojl!'!Hsjflfomboe

E1090,-

(autocartransferten, cruise in
volpension, Galadiners,
Infodag: dinsdag 16 maart, voorstelling om 15.00 uur
animatie & shows aan boord,
in het Blauwe Vogel-auditorium.(gratis toegang,
havengelden en
wel even reserveren aub) Ontdek deze cruise van A tot Z !
fooien inbegrepen)
Reisfamilie
Carlier

Luikersteenweg 62, St.-Truiden
Tel.: 011/ 705 500
Meer info: www.deblauwevogel.be

LIC.A1011

Brillen U Contactlenzen U Hoorapparaten
Exclusieve brillenmode U Unieke service U Professioneel advies
08/01239139se

9 dagen

Hoogst uitzonderlijk (Blauwe Vogel-exclusiviteit!)
Tijdens de maaltijden zijn alle dranken onbeperkt
inbegrepen. (= frisdranken, witte en rode wijn,
mineraalwater, bier, kofﬁe en thee)

DMS 05132534 08

Afreis: zaterdag 29 Mei

Zonnige vaarroute met knap, nieuw schip !
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Nieuwe
collectie
zonnebrillen
nu binnen!
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De meest toonaangevende optieker van de regio!

 "

Bezoek nu onze nieuwe website!
  ' * +  '*'
  #'$ +!#)'"
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Volg Ninoptics
op TWITTER
08/69097128
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Bezige Bijen
Ronde Tafel voor het goede doel

    

INFO LOKAAL
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benadrukt Ivo. De club telt momenteel 17 actieve leden. Zij
vergaderen tweewekelijks. Het
zijn twintigers en dertigers van
alle slag. Karel is consultant, Ivo
handelt in barbecues. Maar ook
boekhouders, advocaten en bedienden zijn lid. Ivo: «Iedereen
die de handen uit de mouwen
wil steken en gemotiveerd is
om zich in te zetten voor onze
sociale projecten, is welkom. De
activiteiten staan voor iedereen
open.» Om de drie jaar organiseert de club een kunsttentoonstelling. Vrijdag staat de Comedy Evening op het programma.
Voor die avond wist de Ronde
Tafel de bekende mentalist Gili
te strikken. Karel: «We kijken
er naar uit. Het is een concept
waar we allemaal achterstaan.
Door zo’n grote evenementen
te organiseren, leer je elkaar
beter kennen wat de sfeer in de
groep ten goede komt.»

     
  

enkel persoonlijke winst willen halen uit ons lidmaatschap.
Daar distantiëren wij ons van.
Onze professionele activiteiten staan los van de club.» De
Ronde Tafel ondersteunt opvangcentra en lokale hulpbehoevenden, maar ook buitenlandse projecten. Karel Mertens
(27): «We zamelen geld in,
maar zullen dat nooit zomaar
doorstorten. We willen concrete
resultaten zien van onze acties.
Een trampoline schenken of de
installatie van een nieuwe keuken in een tehuis bijvoorbeeld.
In India hebben we een schooltje van een nieuw dak voorzien
en dit jaar lopen ook in Kenia
projecten.» Elk jaar verandert
het programma en de doelen.
Ook binnen de club worden activiteiten op touw gezet. «Met
de acties willen we in geen geval onszelf of de club verrijken.
We willen mensen steunen die
het nodig hebben. Het gaat om
een overtuiging die wordt gekoppeld aan vriendschap. Een
etentje of een gezinsweekend,
betalen we altijd uit eigen zak»,

 " "" "
    

NINOVE - De Ronde Tafel van
Ninove. Het zou een groep
fans van de Rode Ridder kunnen zijn, maar het is een hechte serviceclub van gelijkgezinde jonge mannen. Vrijdag
organiseren zij een Comedy
Evening in De Plomblom voor
het goede doel met de mentalist Gili en de komiek De
Praitere.
De Ronde Tafel is een internationale serviceclub zoals de iets
bekendere Rotary of Lions, maar
met een aantal verschillen waaronder een leeftijdgrens. Die ligt
bewust op 40 jaar zodat de organisatie jong van geest blijft. In
1974 werd de Ninoofse afdeling
opgericht. De bakermat ligt in
Engeland, maar België telt toch
zo’n 3500 actieve leden. «We
zijn geen eliteclub. Los van afkomst of politieke strekking willen wij met gezond verstand en
op vrijwillige basis activiteiten
organiseren om zo geld binnen
te halen voor sociale doelen»,
zegt Ivo Van den Bosch (37).
«Vaak leeft er een vertekend
beeld over ons. Als zouden wij

     !  

Karel en Ivo presenteren de Comedy Evening van de Ronde Tafel.
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