WINTER & LENTE 2014

za 04/01

Nieuwjaarsconcert Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia

za 08/02 21u

Lama-party Sint-Leonardusscouts

20u
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 5; Kassa: € 7

Een traditie die al jaren met succes in ere gehouden wordt: elk Nieuw Jaar wordt op feestelijke wijze
ingezet door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia met hun Nieuwjaarsconcert in G.C. De Passant.
Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia (011/78 25 33)

in

G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 5; Kassa: € 7

De Lama-party van de Sint-Leonardusscouts is al jaren een gevestigde waarde in het fuiflandschap
van Zoutleeuw en omstreken. Dit jaar wordt voorafgaand aan de fuif opnieuw de ‘Lama-DJ-contest’
georganiseerd, een muziekwedstrijd voor DJ’s uit de directe omgeving van Zoutleeuw. De winnaar
krijgt tijdens de Lama-party de kans om zijn ding te doen voor het grote publiek. Verder zullen
bekende DJ’s de zaal ongetwijfeld plat spelen. Bekomen kan in de bar, met een cava of cocktail…
Organisatie: Sint-Leonardusscouts

do 13/02

‘My Boy Jack’ Filmavond ‘De Groote Oorlog’

do 13/03

Steven Goegebeur Stand-up comedy

za 15/03 21u

Qui?Wie-party Chiro Jeugddroom

20u
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
€3

20u
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 12; Kassa: € 15

OC Halleman, Dungelstraat
VVK: € 4; Kassa: € 6 (onder
voorbehoud)

Groot-Brittannië, 1914. Wanneer Rudyard Kiplings enige zoon John als oorlogsvrijwilliger wordt afgekeurd
wendt de bekende schrijver al zijn invloed aan om John toch bij de ‘Irish Guards’ te krijgen. Hij slaagt daar
uiteindelijk in en John vertrekt naar de loopgraven in Frankrijk, ondanks de protesten van zijn moeder.
Enkele weken later krijgt het gezin het bericht dat John vermist is… Film met nabespreking.
Organisatie: Curieus – afdeling Zoutleeuw (0474/99 13 85)
Steven Goegebeur straalt! Nee, hij is als kind niet in een vat nucleair afval getuimeld. Steven begint te stralen
telkens hij op een podium stapt, het is namelijk zijn natuurlijke habitat. Zijn eerste avondvullende voorstelling
is een kennismaking: Wie is hij? Wat doet hij? Wat frustreert hem? Wat maakt hem blij? Is hij juist naar de
kapper geweest? Of naar een uroloog? Kortom, waarom is Steven Goegebeur ‘de geknipte man’?
Organisatie: Pro arte Lewa (0497/23 23 17)

in

Wat de Lama-party is voor de Sint-Leonardusscouts, is de Qui?Wie-party voor Chiro Jeugddroom: een
dansevenement met optredens van zowel lokaal talent als bekende DJ’s. Voor deze editie kon DJ Redhead
opnieuw gestrikt worden. Vorig jaar kon deze party meer dan 1.000 mensen bekoren… Doen we dit jaar
nog beter?! Er wordt alvast gratis busvervoer ingelegd (Zoutleeuw – Halle-Booienhoven – Sint-Truiden)..
Organisatie: Chiro Jeugddroom (0492/63 44 44)

do 20/03

Willem Vermandere

zo 13/04 15u-20u

Retro Dansparty met Duo Classic Illustration

in

Will Tura Live

in

20u
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
€ 19 (te storten op
BE65 7443 8419 8296
vóór 15 maart)

G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
€5

za 10/05 20u30
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
€ 45

Willem Vermandere zingt over wat een mens bezig houdt: de liefde, geboorte, dood, werk, vreugde.
Hij doet dat in een schitterende taal. Zijn teksten worden gedragen door wonderschone melodieën en ze
lijken op de enige juiste manier gebracht te worden: in een vriendenkring door goede muzikanten die al
jaren samen optrekken. Bij Willem Vermandere onderga je een zuivering en je komt altijd buiten met de
gedachte: zo moet het eigenlijk! Organisatie: KVLV Gewest Budingen (0496/80 52 05)

From the fifties into the nineties: dat is wat Duo Classic Illustration belooft en zal brengen! Met een zeer
breed repertoire van golden oldies, country en nieuwe hits hebben zij maar één doelstelling: het u naar
uw zin maken op de dansvloer. Voor heel even terug naar vroeger en de benen onder je lijf uit swingen op
een zondagnamiddag!
Organisatie: S-Plus Senioren Vooruit en Curieus afdeling Zoutleeuw (011/78 01 60 – 0474/99 13 85)
Ook in 2014 verlengen Will Tura en RD Zoutleeuw op algemeen verzoek hun samenwerking!
Het belooft opnieuw een betoverend live concert te worden waar bij de keizer van het Vlaamse Lied
nog eens alle registers van zijn uitgebreide repertoire zal opentrekken.
Als je er bij wil zijn voor dit onvergetelijke concert is tijdig reserveren de boodschap…
Organisatie: RD Zoutleeuw (Jean Lisson, 011/78 15 82 – 0478/61 42 12)

Evenementen van de stad Zoutleeuw

6 januari 18u // Stak-het-Oep

Uitgeholde bieten, een levende kerststal, straattheaterartiesten,
warme wijn en chocolademelk, optreden van de kinderfanfare,
gedoofde lichten op en rondom de Grote Markt: ingrediënten
genoeg voor een unieke Driekoningenfolklore.
Info: toeristische dienst, 011/78 12 88

14-17 maart // Carnavalweekend / kermis

Op vrijdag start om 20u11 de Kroegentocht door het centrum. Zaterdag is er het
Prinsenbal met discobar. Op zondag om 14u11 trekt de internationale carnavalstoet door de straten van Zoutleeuw. Maandag wordt het carnavalweekend
afgesloten met de Gouden Rattengooi op de Grote Markt (20u11).
Organisatie: CV De Ridders van de Greun Rat, met de steun van de stad Zoutleeuw
Info: Luc Appeltans, 011/78 10 68

27 april // Erfgoeddag

‘Grenzeloos: Zoutleeuw, grenzeloos stadslandschap,
waar erfgoed en natuur samengaan’
Heemkunde-, archeologie- en natuurverenigingen kijken over
het muurtje.
14u Symposium: Voorstelling van de studie ‘Archeologische
evaluatie en waardering van de Spaanse citadel’ op de zolder
van de Lakenhalle, Grote Markt.
15u bezoek aan de Spaanse citadel: De grenzen tussen stad en omliggend
platteland waren nergens zo duidelijk als aan het “Bolwerk”, de 17° eeuwse
“Spaanse” citadel die boven op de tweede omwalling van de stad werd gebouwd.
Door het later in onbruik raken van omwallingen, poorten en citadel, werd de stad
nadien weer grenzeloos. Tijdens de wandeling gaan we op zoek naar die verdwenen,
vervaagde en verdwijnende contouren van het historische Zoutleeuw. Oude kaarten,
foto’s van ondergrondse gangen en muren, maar vooral ook het hedendaagse reliëf
en nog enkele stenen overblijfselen geven ons een idee van wat ooit was.
16u – 17u: Beiaardconcert van de Sint-Leonarduskerk
Info: toeristische dienst: 011/78 12 88

31 mei - 1 juni // Dag van de Open
Kerken: Carré van de 4 kerken
Thema: ‘Herinneringen aan 14-18’
Wandel, fiets of rij langs de kerken van Zoutleeuw, Budingen, Bos
en Helen en maak kennis met de Eerste Wereldoorlog (14u-17u).
Meer info: toeristische dienst, 011/78 12 88

7- 10 juni // Sinksenkermis:
4 dolle dagen in Zoutleeuw

Zaterdag: verkiezing van het Sinksenkind 2014 (16u) in
het Historisch Stadhuis (voor kinderen van 3 tot 14 jaar) en
officiële opening van de kermis.
© Gaston Pulinckx
Zondag vanaf 14u: kermisplezier voor iedereen.
Maandag: na de hoogmis van 10u trekt de Sint-Leonardusprocessie door de straten van het centrum.
Dinsdag: ‘Den dag van de Liejevenéjer’: kermisplezier aan
verminderde prijzen vanaf 15u en afsluiting van de kermis.
Meer info: toeristische dienst, 011/78 12 88

Bibliotheek

Info: V. Betsstraat 16, 011 78 45 48
bibliotheek@zoutleeuw.be, zoutleeuw. bibliotheek.be
Openingsuren: di-vrij 14u-20u en za 10u-12u

27 februari 20u // Tatertaal voor ouders

Op deze infoavond leer je wat je als ouder kan doen om al
pratend, spelend en lezend kinderen van 0-3 jaar te prikkelen met
taal. Je krijgt concrete tips, leert welke taaltypes er zijn en hoe dit
kan dit gebruikt worden in de communicatie met je kinderen.
Nadien kan je in de Bib gratis voorleesrugzakjes uitlenen met
leuke boekjes en voorleestips. I.s.m. Provincie Vlaams-Brabant.
Gratis, tijdig inschrijven via kindbeleid@vlaamsbrabant.be of 016 26 73 48

1-4 mei // Fameus Fruitweekend 15 tot 30 maart // Jeugdboekenweek

Het verlengde weekend van 1 mei is Bloesemweekend in
Zoutleeuw. Het aanbod is bijzonder gevarieerd en brengt voor
elk wat wils: een vuurkorvenwandeling op donderdagavond,
een legendarisch 2PK-tocht langs de bloesems op vrijdag,
een culinaire fruitwandeling op zaterdag en een Zoemende
Ezelwandeling op zondag. Info: toeristische dienst: 011/78 12 88

29 mei Ons-Heer-Hemelvaart
// Bloemenmarkt en bezoek
aan de beiaard van de
Sint-Leonarduskerk

Bloemenmarkt rond de Sint-Leonarduskerk van 10u tot 16u.
Dit kan u van 14u tot 17u combineren met een geleid bezoek
met stadsbeiaardier Noël Reynders aan de beiaard van de Sint-Leonarduskerk (rondleidingen om 14u,15u,16u en 17u). Vooraf inschrijven is niet nodig. Inkom kerk: € 2,5.
Info: toeristische dienst 011/78 12 88

Tijdens de jeugdboekenweek wordt het levensgevaarlijk in de Bib.
Durf jij de spannende uitdagingen aan? Kom dan tussen 15 en
30 maart naar de bib en doe mee aan het jeugdboekenweekspel.
Pas wel op want de Bib staat dan vol met gewaagde boeken,
riskante strips en schadelijke dvd’s!
Doorlopend tijdens openingsuren. Gratis, inschrijven niet nodig.

5 juni // Infoavond Waar is mijn kind mee bezig? (Ida Dom)

Als ouder of als leerkracht is het boeiend om te weten voor welke
ontwikkelingsuitdagingen je kind staat. Als je beter zicht hebt op wat
een kind aan het leren is, kan je ook met meer begrip reageren. Tijdens deze infoavond geeft Ida Dom handvaten om om te gaan met de
typische uitdagingen die samenhangen met de leeftijd van een kind. I.s.m. Provincie
Vlaams-Brabant. Voor ouders en leerkrachten van kleuters tot lagere schoolkinderen.
Locatie: Zolderverdieping Lakenhalle, Grote Markt 11, Zoutleeuw.
Gratis, inschrijven vereist via bibliotheek@zoutleeuw.be of 011 78 45 48.

Praktische info // tickets & reservatie
•
•
•

Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de organiserende verenigingen, G.C. De Passant (011/59 12 17), de bibliotheek (011/78 45 48)
of per e-mail cultuur@zoutleeuw.be
Let op: gereserveerde kaarten dienen uiterlijk een kwartier voor aanvang afgehaald en betaald te worden, zoniet worden de tickets doorverkocht.
Info: G.C. De Passant, Petra Mombaerts, cultuurbeleidscoördinator, Sint-Truidensesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw, 011/59 12 17, cultuur@zoutleeuw.be
de
passant

ontwerp & druk:

