ZOMER & HERFST 2016

Evenementen verenigingen

vr 08/07 22u
za 09/07 21u &
zo 10/07 v.a. 12u

Optreden / 30+ fuif / straatbarbecue

in

Feesttent Runkelenstraat, Ossenweg
za: VVK: € 5, kassa: € 8
vr & zo: inkom gratis

De wielerclub bestaat 50 jaar en viert dat met deze keer niet 2 maar 3 dagen lang Ossenwegse Feesten! Vrijdag
8 juli trappen de Jameson Brothers de festiviteiten op gang, zaterdag 9 juli zorgt DJ Berry voor de sfeer op de
30+-fuif met special guest ‘A3 Beton’. Zondag 10 juli wordt een gezellige familienamiddag met grote barbecue.
Het duo Jan & Bert staat garant voor een waar feest in de tent. (Inschrijvingen barbecue: 0479/94 56 52)
Organisatie: WC Ossenwegse Sportvrienden (011/78 18 64)

do 22/09 14.30u

Volksconcert Gewestelijke Harmonie ‘50-plussers’

G.C. De Passant, Sint-Truidensestw. 1a
VVK: € 5, kassa: € 7

vr 23/09 20u
G.C. De Passant, Sint-Truidensestw. 1a
€8

Uitgesteld

za 08/10 20u
G.C. De Passant, Sint-Truidensestw. 1a
VVK: € 15, kassa: € 17

do 27/10 20u
G.C. De Passant, Sint-Truidensestw. 1a
€ 3 (incl. 1 drankje)

za 29/10 20u

De Gewestelijke Harmonie ’50-plussers’ vullen de cultuurzaal van De Passant een hele namiddag met heerlijke
populaire fanfaremuziek. Mét talent van eigen bodem: een aantal 50-plussers van de Koninklijke Fanfare SintCecilia maken deel uit van deze harmonie. Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia (011/78.25.33)

Mensen voeden, een stiel apart Compagnie Arte Tça

Beklijvend documentairetheater over de harde boerenstiel en de teloorgang van de familiale landbouw. Op het podium
nemen twee jonge acteurs het op voor ecologie en geven ze gestalte aan de boeren die ze bij de voorbereiding van
deze voorstelling hebben ontmoet. De boeren zelf komen ook aan het woord via videofragmenten.
Organisatie: Klimaatraad (Griet Smeesters 011/78.91.86), Landbouwraad Zoutleeuw (vanhees.lv@skynet.be) en
Regionaal Landschap Zuid Hageland (016/81.52.77)

237 redenen voor seks Peter van Asbroeck & Hans Van Cauwenberghe

1. Ze rook lekker ... 5. Het gesprek wond me op... 16. Ik wou me jong voelen... 58. Ik had medelijden met hem
en ik verveelde me... 78. Ik wou van mijn tandpijn af... 94. Ik wou mijn techniek verbeteren... 116. Het was mooi
weer en iedereen was vrolijk... 179. Ik wou wraak nemen op mijn partner... Hoeveel redenen heeft u nodig om
de koffer in te duiken, van bil te gaan of van jetje te geven? Eén? Twee? Vijf of negendertig? Peter Van Asbroeck
en Hans van Cauwenberghe geven u er 237 in deze “feelgoodvoorstelling” over het leven zelf voor mannen,
vrouwen, echtparen en singles van alle leeftijden. Organisatie : Cultuurraad Zoutleeuw (011/59 12 17)

‘Een waardig levenseinde’ Gespreksavond Wim Distelmans

Tijdens deze lezing gaat Wim Distelmans in op de patiëntenrechten, de palliatieve zorg en de beslissingen bij het
levenseinde, inclusief euthanasie. Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde
aan de VUB. Hij pionierde in België voor de erkenning van palliatieve zorg en vocht voor het recht op euthanasie.
Organisatie : S-Plus – SVV-VIVA - Curieus (011/78 01 60)

‘Chaos in Rhodos’ Ridder van de Wijertoneel – Budingen

in

Andere speeldata: 28 & 30/10 en Auteur: Karl Wauters Twee broers, Michalis en Yannis, hebben besloten een hotel uit te baten. Nog een jaartje en
02, 04 & 05/11, telkens om 20u. hotel ‘De Vlinder’ is klaar om gasten te ontvangen. Door overboekingen in gevestigde hotels vinden vijf toeristen
O.C. De Bungeneer, Pastorijstraat 4 geen onderdak in de stad en het nieuwe hotel wordt ingeschakeld. Een koppel met bouwplannen, een man met
€8
een rokje en twee boerinnen zullen snel ondervinden hoe het eraan toegaat in een hotel waar niets in orde is. De

rest van het verhaal laat zich raden: de hilarische toestanden zijn niet te overzien…
Organisatie : Ridder van de Wijertoneel - Budingen (011/58 10 17)

do 24/11 20.15u
Andere speeldata: 19, 25 en 26/11
G.C. De Passant, Sint-Truidensestw. 1a
€8

za 03/12 21u
OC De Kring, Vincent Betsstraat,
Zoutleeuw
VVK: € 10, Kassa: € 12

za 17/12 20u
Sint-Cyriacuskerk, Pastorijstraat 5
€ 10, € 15, € 20
Verkoop vanaf oktober 2016

Blijspel De Gezellen van Vliebergh

Vorig jaar nog vierden de Gezellen van Vliebergh hun 50-jarig bestaan, maar dat betekent niet dat ze op hun
lauweren gaan rusten. Nadat ze dit voorjaar alweer een spetterend blijspel brachten, staan ze in het najaar
opnieuw op de planken met een voorstelling waarbij de hilarische situaties elkaar in sneltreinvaart opvolgen…
Organisatie: De Gezellen van Vliebergh (Toeristische Dienst, 011/78 12 88)

Snakes In Exile

in

Met een basisinstrumentarium van accordeon, gitaar en bas brengt Snakes in Exile sinds 1993 een repertoire
dat bestaat uit Ierse en Schotse folk, rijkelijk aangevuld met eigen werk en klassiekers uit andere genres. Snakes
in Exile is dus geen klassieke folkgroep, maar een gezelschap met een heel eigen geluid …
Organisatie: Katholieke Kring (0495/23 52 67)

Kerst met Jo Vally

Geen betere manier om de kerstperiode in te zetten dan met een concert van één van Vlaanderens bekendste
schlagerzangers. In de sfeervolle setting van de kerk van Budingen brengt Jo Vally de mooiste kerstliederen, zoals Stille
Nacht, Witte Kerstmis, Vrolijk Kerstfeest, Rode Rozen in de Sneeuw…Organisatie: Cultuurraad Zoutleeuw (011/59 12 17)

Meer info over dit aanbod en over een brede waaier van andere
activiteiten in Zoutleeuw vind je op www.UitinZoutleeuw.be .
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Meer info: dienst cultuur
011/59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be

Za 20/08 v.a. 19u// Zoutleeuw Zomert

• 19u: Kinderconcert ‘De KetnetBand’: de meest swingende
kidsband van het land brengt een onvergetelijke, swingende en
knettergekke show!
• 20u30: ‘Guy Swinnen Band’: of hij nu op een podium staat met
The Scabs, met zijn live-band of alleen, verwacht je maar aan een
rockervaring van formaat!
• 22u15: Roel Vanderstukken en De Corsari’s: zet je schrap voor
een flinke portie nostalgie met muziek uit de swingende 50’s en 60’s:
geen show om naar te kijken, maar een dansfeest voor jong en oud.

za 3/12 & zo 4/12 // Buitenhuis van de Sint

Het Historisch Stadhuis wordt ‘Het Buitenhuis van de Sint’.
Sinterklaas heeft het Historisch Stadhuis van Zoutleeuw ook dit jaar opnieuw uitgekozen als zijn buitenverblijf voor de periode dat hij in ons land
verblijft. De Sint en zijn Pieten pakken hun koffers uit in Zoutleeuw en
stellen de deuren van hun buitenverblijf open voor het grote publiek op
zaterdag 3 en zondag 4 december.

Toeristische dienst

wo 10/08

14u

Meer info: 011/78 12 88 of toerisme@zoutleeuw.be

// Hagelandse streekwandeling

Info en tickets: dienst cultuur & de Bib
011/59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be
011/78 45 48 of bibliotheek@zoutleeuw.be
Ook in 2016-2017 kunnen kinderen elke maand komen ‘Koekeloere
in de Passant’. Voor het najaar staan volgende familievoorstellingen op
het programma:
• 11/9 om 15u: Pinocchio – Tweelicht &
Zoon – voor 5-8 jaar
• 16/10 om 15u: Kriep – 4Hoog – voor 8+
• 2/11 om 14u: Onzen Held – De Kolonie
MT – voor 4-7 jaar
• 18/12 om 16u: Hihahuttenbouwers –
Danscompagnie De Stilte – voor 2+

Bibliotheek

Vincent Betsstraat 16, Zoutleeuw
011/78 45 48 of bibliotheek@zoutleeuw.be

1/07-31/08 // Leeszomer

Deze zomervakantie kunnen kinderen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar
‘Koekeloere’ in de bibliotheek tijdens de Leeszomer. Kom vanaf 1 juli je
wedstrijdformulier halen en doe mee! Zaterdag 3 september om 10.30u
worden de winnaars geloot.

Vanaf september 14u // Voorlezen

Vertrek aan de Sint-Bartholomeuskerk van Halle-Booienhoven
€ 1, gratis voor -12-jarigen. Info: Hagelandse gidsenbond, 016/44 64 64

Kinderen voorlezen is een cadeau voor de rest van hun leven. Daarom kunnen
kinderen van 4 tot 7 jaar elke tweede woensdag van de maand komen genieten van een leuk verhaaltje.

ma 15/08 // Hondenwandeling

di 4/10 20u // Lezing Lize Spit

Inschrijven tussen 13u en 15u, vertrek in Het Vinne. € 3 per hond.

Gratis toegang van 10u tot 17u, in het kerkje van O.L.V. van Smarten.

Sinds ‘Het smelt’ in januari verscheen bij uitgeverij Das Mag, groeide
Lize Spit uit tot dé literaire sensatie van 2016. Michiel Bronckaerts
gaat met haar in gesprek over haar werk en zoveel meer.
i.s.m. Cultuurraad Zoutleeuw
Locatie: GC De Passant, St-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
€ 3, gratis voor studenten – inschrijven vereist via de bibliotheek

11/09 // Open Monumentendag

8-15/10 // Bibliotheekweek

3-25/09 // Tentoonstelling houtsnijkunst
Werk van kunstenaar Frans Matthee.

10-18/09 // Nostalgisch Helen-Bos

8/10 10-12u: Verwendag.
Doorlopend: boekenverkoop.

Meer info over de activiteiten via de toeristische dienst.

18-19/09 // Kapelkermis

ma 14/11 10u // Digiontbijt ‘Appwijs!’

Meer info: dienst cultuur & de Bib
Petra Mombaerts – 011 59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be
Elke Lambilotte - 011/78 45 48 of bibliotheek@zoutleeuw.be

Altijd Geslaagd Zuid-Hageland Vormingplus
‘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…
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.

Heb je een smartphone of een tablet? Dan heb je ongetwijfeld al enkele
apps uitgeprobeerd! Maar zo zijn er miljoenen, voor elk type toestel. Maar
wat is nu precies een app? Welke zijn onmisbaar en moet je dus zeker hebben? En hoe kan je geld besparen en de laatste promo’s in de ‘app store’
op de voet te volgen?
i.s.m. Seniorenraad Zoutleeuw. Gratis, inschrijven vereist via de bibliotheek.

In Zoutleeuw zijn voor dit najaar de volgende activiteiten gepland:
• 14/09: Maak je eigen fotoalbum online – Biblitoheek – 19u-22u
• 20 en 27/09: Maak een hippe draagtas uit toile cirée – Lakenhalle – 19.30u-22.30u
• 21 en 28/09: Aan de slag met Windows 10 – Bibliotheek – 19u-22u
• 11, 18 en 25/10: Geef vorm en kleur aan je interieur – Lakenhalle – 19.30u-22.30u
• 15/11: Over lakens en geluk – Lakenhalle – 19.30u-22u
• 18, 25/11 en 2/12: Kennismaken met kalligrafie – Bibliotheek – 19u-22u

de
passant

ontwerp & druk:

