WINTER & LENTE 2016

za 09/01 20u
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 5; Kassa: € 7
SCOUTS ZOUTLEEUW PRESENTS

REVENGE OF THE LAMA

DE PASSANT
Sint-Truidensesteenweg 1A // 3440 Zoutleeuw

za 13/02 21u

WING THINGS bvba

V.U.: Sara De Conninck- Dungelstraat 51B - 3440 Halle-Booienhoven
Met steun van de Culturele Raad en het stadsbestuur van Zoutleeuw

Lama-party Sint-Leonardusscouts

in

Ook in 2016 staan er weer heel wat bekende dj’s op de affiche van de Lama-party: TLP speelde o.a.
verschillende keren op Pukkelpop en heeft op zaterdagavond zijn vaste plek op Studio Brussel. Faisal
verdiende op diezelfde zender zijn sporen bij ‘Playground’. Tussendoor vult discobar MOD de avond op
met muziek voor jong en oud.
Organisatie: Sint-Leonardusscouts (0493/57 68 66)

do 18/02 19u30

Lezing ‘Stop darmkanker’

CAVA & COCKTAILS

13.02.2016

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)

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

DOORS: 21.00
PRESALE: €5
ATD: €7

DENEMP / NILLE / PEDROZ
db MOD

Nieuwjaarsconcert Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia

G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
NEOS-leden €7
Niet-leden €10

do 14/04 20u
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
gratis

za 16/04 21u
Plaats nog te bepalen
VVK: € 6; Kassa: € 8

za 21/05
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
€ 50

In Vlaanderen komen er jaarlijks meer dan 5000 patiënten met darmkanker bij. Ieder jaar verliezen 2000
families in Vlaanderen een dierbare aan darmkanker, dat zijn er 5 per dag. Harde cijfers die door informatie, voorlichting, screening en preventie sterk naar beneden kunnen. Maag- en darmspecialist dokter Luc
Colemont, de stuwende kracht achter de vzw ‘Stop darmkanker’, komt graag uitleg geven.
Organisatie: Neos Zoutleeuw (011/78 40 09)

Lezing ‘Hoe slapen opnieuw een zaligheid werd’

Tijdens deze lezing vertelt Kris Baert (gewezen Radio 2-journalist) over zijn slaapproblemen en hoe hij
verslaafd raakte aan de slaappil. Hij gaat in op zijn strijd met de slaappil en hoe hij ervan af raakte via een
slaaptraining.
Organisatie: KVLV Dormaal (011/78 17 17 – 0471/12 25 07)

Qui?Wie-party Chiro Jeugddroom

in

Will Tura in concert

in

Wat vroeger een klein Chiro-fuifje was is inmiddels uitgegroeid tot een jeugdmuziek- en dansevenement
voor jongeren uit Zoutleeuw en omstreken, met optredens van zowel lokaal talent als bekende DJ’s. Vorig
jaar kon deze party meer dan 1.000 mensen bekoren… Er wordt gratis busvervoer ingelegd (Zoutleeuw –
Halle-Booienhoven – Sint-Truiden).
Organisatie: Chiro Jeugddroom (0492/63 44 44)
Ook in 2016 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) en De Kring vzw

Meer info over dit aanbod en over een brede waaier van andere activiteiten in Zoutleeuw vind je op www.UitinZoutleeuw.be

Koekeloere
is een initiatief van de stad Zoutleeuw en bundelt het
cultuuraanbod voor kinderen en families.
Voor het voorjaar zijn de volgende activiteiten gepland in
G.C. De Passant:
• 03/01 – 15u: Sneeuw! – voor 1-3 jaar
• 14/02 – 15u: Fleur – voor 5-8 jaar
• 13/03 – 15u: De koning van de paprikachips – voor 7+
• 10/04 – 15u: Commissaris Piv – voor 8-12 jaar
• 22/05 – 15u: FoeTSHI – voor 5+
• 12/06 – 15u: Ikiloliki – voor 2-5 jaar
Dienst Cultuur, 011/59 12 17 – cultuur@zoutleeuw.be

‘Altijd Geslaagd Zuid-Hageland’
‘Altijd Geslaagd–Zuid-Hageland’ biedt aan de inwoners van Zoutleeuw en van Zuid-Hageland een
bijzonder gevarieerd opleidingsaanbod in de eigen regio: workshops, lessenreeksen, uitstappen, lezingen…
In Zoutleeuw zijn voor dit voorjaar de volgende activiteiten gepland:
• 27/01 – 19u-22u: Een reis plannen via internet: citytrips! – Bibliotheek
• 02/02 – 19u-21u: Introductie ‘Slam Poetry’ – Lakenhalle
• 06/02 – 9.30u-12.30u: Een insectenhotel bouwen – De Passant
• 16/03 en 23/03 – 19u-22u: Haal meer uit je Android smartphone – Bibliotheek
• 12/04, 19/04 en 26/04 – 20u-22.30u: Kleur en stijl – Lakenhalle
• 11/05 – 19u-22u: Bankieren op je tablet – Bibliotheek
Het volledige programma voor Zuid-Hageland vind je op www.zoutleeuw.be en op www.vormingplusob.be .
Hier kan je ook inschrijven voor alle activiteiten.
cultuurdienst (Petra Mombaerts – 011/59 12 17) en de bibliotheek (Elke Lambilotte – 011/78 45 48)

Activiteiten Stad Zoutleeuw 2016

Elke eerste zondag van de maand om 15.30u //
Geleid bezoek aan de Sint-Leonarduskerk
Inkom kerk: €2,50

Woe 06/01 om 17u // Stak-het-Oep / Driekoningen

Uitgeholde bieten, een levende kerststal, warme wijn en chocolademelk, straattheaterartiesten en het optreden van de kinderfanfare, gedoofde lichten …zorgen voor de
traditionele Stak - het - Oep sfeer. Ook dit jaar wordt elke groep gratis gefotografeerd.
Organisatie: het Stak – het – Oep comité met de hulp van vele sympathisanten

Zo 10/01 om 15u // Nieuwjaarsdrink
voor de inwoners op de Grote Markt

Het college van burgemeester en schepenen nodigt alle inwoners uit voor een
drankje op de Grote Markt. Zo krijgt iedereen de gelegenheid om elkaar nieuwjaarswensen over te maken en 2016 feestelijk in te zetten.

Za 30/01 om 19u30 // Poëzieavond
door de Leeuwse stadsdichters

Gedichtendag op de laatste donderdag van januari is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. De drie stadsdichters, Michiel Bronckaerts, Nicky Vanwinkel
en Nicole Smets, muzikaal bijgestaan door Ria Struyven & Bart Ipers, willen elke
poëzieminnaar vergasten op een aangename avond.
Zolderverdieping Lakenhalle, Grote Markt 11, Zoutleeuw
Gratis Nicole Smets 0475/38 24 35

19-22/02 // Carnaval in het centrum van
Zoutleeuw

De festiviteiten van ‘De Ridders van de Greun Rat’ starten al op vrijdag 19/2 met een
kroegentocht en op zaterdag met het Prinsenbal. Op zondag 21/2 barst de carnavalpret los met de internationale carnavalstoet en kermis om 14.11u en het verkleed bal
om 17u. Carnaval wordt op maandag 22/2 afgerond met de kermis vanaf 15u.
Organisatie: Ridders van de Greun Rat - Luc Appeltants 011/78 10 68

Vr 01/04 // Opening toeristisch seizoen
i.s.m. het Vinne

19u: beiaardconcert in de Sint-Leonarduskerk met muzikaal intermezzo
19u30: Receptie in het Historisch Stadhuis met opening van de tentoonstelling van
Rachel Sutherland

WINTER & LENTE 2016

Do 05/05 // O.L.H.-Hemelvaart

Bloemenmarkt en bezoek aan de beiaard van de Sint-Leonarduskerk
Bloemenmarkt rond de Sint-Leonarduskerk van 10u tot 17u. Om 13.45u wordt er
torenmuziek gespeeld door een aantal koperblazers en van 14u tot 16u kan je dit
alles combineren met een geleid bezoek aan de beiaard van de Sint-Leonarduskerk.

Pinksterweekend // 4 dolle kermisdagen

Zaterdag: vanaf 15u verkiezing van het Sinksenkind 2016 (voor kinderen van 3 tot
14 jaar) en officiële opening van de kermis.
Maandag: om 11u trekt de Sint-Leonardusprocessie vanuit de OCMW-campus
door de straten van het centrum.
Dinsdag: kermisplezier aan verminderde prijzen en afsluiting van de kermis.

04-05/06 // Dag van de Open Kerken

Klanken en stilte
Op zaterdag 4 juni kan je in de kerk van Budingen genieten van een kooroptreden
met aansluitend een receptie in De Bungeneer. Op zondag is er een rondleiding in
de Sint-Leonarduskerk met om 16u een beiaardconcert.
Toeristische dienst, Grote Markt 11, 3440 Zoutleeuw, 011/78 12 88
Bibliotheek Zoutleeuw
V. Betsstraat 16 – 011/78 45 48
bibliotheek@zoutleeuw.be - zoutleeuw.bibliotheek.be
Openingsuren:
di + do 15u-20u, wo 14u-17u, vr 15u-17u en za 10u-12u

28/01-03/02 // Poëzieweek 2016

Op Gedichtendag gaat de Poëzieweek van start onder het motto ‘Jaren die druppelend versmelten’. Kom eens langs in de Bib en ontdek het dichterstalent van
de Zoutleeuwse leerlingen. Bovendien ligt er voor elke lener een poëtisch geschenkje klaar.

Do 04/02 om 20u // Vorming

02-17/04 // Tentoonstelling aquarellen
Rachel Sutherland
16/04-01/05 // Hagelandse Fruitweekends

Tijdens deze weekends zijn er heel wat activiteiten in en rond bloesems.
Zo is er op 22 april een nocturnewandeling en op 30 april een ezelwandeling.

‘Ik hou van MIJ: hoe help ik mijn kind groeien in zelfvertrouwen?’
Een gezonde dosis zelfvertrouwen is één van de mooiste geschenken die je je kind
voor zijn verdere leven kan meegeven. Hoe stimuleer je het leren kennen en een
geloof in zichzelf? We bekijken de ontwikkeling van het zelfbeeld en zelfvertrouwen
doorheen de peuter-, kleuter- en lagere schoolleeftijd.
Voor (groot)ouders van peuters, kleuters en lagere schoolkinderen.
Locatie: De Bron, Linterseweg 10, 3440 Budingen
Gratis, inschrijven vereist via bibliotheek@zoutleeuw.be – 011/78 45 48
of directie@gvbsbudingen.be – 011/58 86 92

Zo 24/04 // Erfgoeddag: Rituelen

05-20/03 // Jeugdboekenweek 2016

•
•
•

Rondleiding op de fototentoonstelling ‘Religieuze rituelen in Zoutleeuw:
processies en de inhuldiging van het H.-Hartbeeld’ om 15u. Vertrek aan het
beeld van het H.-Hart n.a.v. de renovatie.
Rondleiding ‘Kunst in dienst van liturgie en rituelen’. Sint-Leonarduskerk om
14u, 15u, 16u. Gratis toegang
16-17u: beiaardconcert

23/04 - 05/06 // Fototentoonstelling

‘Religieuze optochten in Zoutleeuw. Processies en de inhuldiging van het
H. Hart’. Gratis toegang.

Zo 01/05 // Meiboomplanting, schieting liggende wip, volksdans en oude volksspelen
i.s.m. de schuttersgilden

Waar woon je? Waar wil je wonen? In de stad? Op het platteland? Ergens tussenin?
De Jeugdboekenweek denkt na over steden, dorpen en landen. De Bib nodigt je
alvast uit om mee te doen met het online Jeugdboekenweekspel. Hou de blog in de
gaten voor meer info! zoutleeuw.bibliotheek.be

Praktische info // Tickets en 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.
Petra Mombaerts, cultuurbeleidscoördinator
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw
011/59 12 17, cultuur@zoutleeuw.be .
de
passant

ontwerp & druk:

