VOORJAAR 2019

Ǩ Meer info over dit aanbod en over een brede waaier van andere activiteiten in Zoutleeuw vind je op www.UitinZoutleeuw.be
do 24/01

Moria vertelt!

za 09/03 21u

Lama-Party - Sint-Leonardusscouts

19.30u
G.C. De Passant, Aen den Hoorn 12,
Zoutleeuw
Gratis

G.C. De Passant, Aen den Hoorn 12,
Zoutleeuw
VVK: € 5, Kassa: € 7


ͳͻͶͲ– ͳͻͶʹ
Roger Moria



Lezing: ‘Zoutleeuw in de periode mei 1940-december 1942.’
Clara Moria zal de eerste dagen van WO II in Zoutleeuw toelichten: hoe een heerlijke Sinksenkermis in een
nachtmerrie veranderde. Voor de binnentrekkende Duitse troepen leek de verovering een gemakkelijke
klus. Niets was echter minder waar. Het overstromingsgebied aan de Gete speelde de aanvallers parten.
Hun verblijf in Zoutleeuw was een nooit geziene warboel, zowel voor inwoners als voor indringers. Clara
neemt je al vertellend mee op reis doorheen het boek van haar vader in de periode van mei 1940 tot
december 1942 en projecteert vele illustraties uit het boek. Organisatie: vzw De Vrienden van Zoutleeuw

De Lama-party van de Sint-Leonardusscouts is al jaren een gevestigde waarde in het fuiflandschap van
Zoutleeuw en omstreken. Op zaterdag 9 maart om 21u in de Passant staat er heel wat lokaal talent op
het podium. Tussendoor vult discobar MOD de avond op met muziek voor jong en oud.
Organisatie: Sint-Leonardusscouts (info: 0489 48 41 75)

do 28/03

Toneel ‘Een

zo 07/04

Kinderhoogdag

20.15u
andere speeldata: 23, 29 en 30/03
G.C. De Passant, Aen den Hoorn 12,
Zoutleeuw
€9

in

dood-gewone avond’

Een man wil zijn bazige vrouw laten vermoorden. Hij wil dit laten gebeuren in een flat van kennissen,
tijdens hun afwezigheid. Voor de huurmoordenaar is het echter zijn eerste opdracht en hij komt pas bij
de flat aan als de bewoners al terug thuis zijn. Als zijn opdrachtgever daar dan op zijn beurt nog met zijn
liefje opduikt, is de verwarring compleet en volgen de komische situaties elkaar razendsnel op!
Organisatie: Gezellen van Vliebergh (info: Toeristische Dienst, 011 94 90 40)

13.30u-17.30u
G.C. De Passant, Aen den Hoorn 12, Kom op 7 april ‘Koekeloere op de Kinderhoogdag’: een sprankelend kinderfeest in en rond GC De Passant
Zoutleeuw
en het stadspark! Laat je verrassen door creatieve cultuuractiviteiten en sportieve uitdagingen: bijzon-

dere voorstellingen, actieve workshops, avontuurlijke sporten, knotsgekke animaties en nog zoveel meer!
Dit is een hoogdag voor kinderen van 3 tot 12 jaar, maar ook hun ouders en grootouders zijn welkom om
te komen meegenieten. Meer info: Petra Mombaerts, 011 94 90 51 of cultuur@zoutleeuw.be

za & zo 04-05/05 Tentoonstelling
G.C. De Passant, Aen den Hoorn 12,
Zoutleeuw
Gratis

in

F.V. Kunstkring Zoutleeuw bestaat al meer dan 10 jaar en organiseert tweejaarlijks een grote tentoonstelling van kunst in de brede zin van het woord: olieverf op doek, aquarel, pentekeningen, beeldhouwwerk,
fotografie… Dit keer worden naast de vaste leden ook een 5-tal gastkunstenaars uitgenodigd.
Organisatie: F.V. Kunstkring (info: 011 58 93 65)

Het Koekeloereseizoen heeft ook in 2018-2019 weer heel wat moois in petto voor kinderen van alle leeftijden.
Er staan voorstellingen op het programma over verliefde egels en mollen, over hamsters die op reis gaan en zoveel
meer... Er zit zeker iets bij dat je zal aanspreken, dus kom eens ‘koekeloeren’ naar cultuur in de Passant!
Tickets kosten € 5 p.p. of € 4 p.p. voor groepen vanaf 10 personen en zijn verkrijgbaar in de webshop via zoutleeuw.be .
Dienst Cultuur, 011 94 90 51 – cultuur@zoutleeuw.be

zo 20/01 14u
Slaapwel Frank

wo 06/03 16u
Knorren & kussen

Voor kinderen vanaf 5 jaar.

Voor kinderen vanaf 4 jaar.

– Tina Maerevoet

zo 17/02 16u
Stekeblind
– 4Hoog

Voor kinderen vanaf 3 jaar.

– De Kolonie MT

zo 19/05 16u
Over een kleine mol die
wil weten wie er op
zijn kop gepoept heeft
– Meneer Monster
Voor kinderen van 2-6 jaar.

Activiteiten Stad Zoutleeuw

Elke 1ste zondag van de maand van 15.30 tot 16.30 u
// Geleid bezoek aan de Sint-Leonarduskerk
Reservatie is niet nodig, gratis.
Samenkomst aan ingang kerk, Grote Markt, Zoutleeuw

Zo 06/01 om 17u // Stak-het-oep

Uitgeholde bieten, een levende kerststal, warme wijn en chocolademelk, straattheaterartiesten en het optreden van de kinderfanfare, gedoofde lichten op de Grote Markt …
zorgen voor de traditionele Stak - het - Oep sfeer.
Historisch Stadhuis, Grote Markt, Zoutleeuw
Organisatie: het Stak – het – Oep comité met de hulp van vele sympathisanten
Opgelet !!! Op zaterdag 5 januari zal er in de Scholierenhoeve, Tiensestraat 26, tussen 14.00 uur en 16.00 uur een demonstratie plaatsvinden “Uithollen van een biet”. Er zullen gratis bieten ter beschikking
gesteld worden met dank aan de Landbouwraad.

Zo 13/01 van 16u-18u
// Nieuwjaarsdrink voor de inwoners

Het college van burgemeester en schepenen nodigt alle inwoners uit voor een drankje.
Zo krijgt iedereen de gelegenheid om elkaar nieuwjaarswensen over te maken en 2019
feestelijk in te zetten.
Grote Markt

Za 02/02 om 20u //Poëzie-avond

Door de seizoenen heen…
Om een mooie traditie verder te zetten wordt ook dit jaar in onze stad een poëzieavond
georganiseerd naar aanleiding van Gedichtendag. Nadat de focus de voorbije twee
jaar lag op de mens, met name in de programma’s ‘In lief en leed’ en ‘Kostbaar broos’,
richten we dit jaar in ‘door de seizoenen heen’ onze poëtische lens op de natuur.
Van ganser harte welkom!
Bovenzaal Lakenhalle, gratis

16-18/03 //Carnaval
Kermis en carnavalstoet

Vr 05/04 // Opening toeristisch seizoen
Met opening tentoonstelling van Jos Godfroid (05/04-05/05).
1ste verdieping historisch stadhuis

Za 13/04 // B(l)oeiend Hageland

Schitterende nocturnewandelingen te midden van de
bloesems. Exclusieve avondwandelingen langs de sfeervol
verlichte plantages van Healthy Fruit en in het provinciaal
domein Het Vinne.
In het bedrijf van Healthy Fruit, Vinnestraat 45c, Halle-Booienhoven
Ook in Het Vinne kan u met tentje overnachten tussen de bloesems

Wo 01/05 // 1 meiviering

Meiboomplanting, volksdans en reuzenoptocht in samenwerking met schuttersgilden.
Grote Markt
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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:
• 30/01, 6, 13 & 27/02: Zelf (kort)verhalen leren schrijven
– Bibliotheek – 19.30u-22.30u
• 7 & 14/02: Grote schoonmaak op je computer
– AC Aen den Hoorn – 19.30u-22.30u
• 19/03: Maak je eigen natuurlijke schoonmaakproducten
– Zolderverdieping Lakenhalle – 19.30u-22.30u
• 25/03: Initiatie zilverklei: oorbellen – GC De Passant – 19u-22u
• 23, 30/04 & 7/05: YOMIQI (Yoga, Mindfulness, Qigong)
– Zolderverdieping Lakenhalle – 20u-21.30u
• 4/05: Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is – Het Vinne – 8u-11u
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 94 90 51)
en de bibliotheek (Elke Lambilotte – 011 94 90 60)
Bibliotheek Zoutleeuw
Aen den Hoorn 16 – 011 94 90 60
bibliotheek@zoutleeuw.be - zoutleeuw.bibliotheek.be
Openingsuren:
di + do 15u-20u, wo 14u-17u, vr 15u-17u en za 10u-12u

31/01-06/02 // Poëzieweek

Poëzie is een cadeautje van taal. Poëzie verrast en verwondert, een gedicht raakt het hart en geeft kleur aan de dag.
Tijdens de Poëzieweek van 31 januari t/m 6 februari geeft
de Bib Poëziekaarten cadeau. Verzamel de vijf kleurrijke
kaarten met een gedicht over het thema ‘Vrijheid’ en laat
je verrassen door de poëziecollectie van de Bib.

01-31/03 // Jeugdboekenmaand

Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten
vrienden, vrienden van op school, oude vrienden, nieuwe
vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden,
vrienden voor heel even en vrienden voor altijd. Tijdens deze
Jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap. Kom het
Bibsterspel spelen met je smartphone of tablet of krijg een
superleuk vriendschapsbandje bij je bezoek of een van de activiteiten. Hou de blog in de gaten voor meer info!
zoutleeuw.bibliotheek.be

Zo 02/06 // Open Kerkendag

Praktische info // Tickets en reservatie

08-11/06 // Pinksterkermis

Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de organiserende verenigingen, G.C. De Passant
(011 94 90 51), de bibliotheek (011 94 90 60) 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.

Thema “emoties”
toerisme@zoutleeuw.be of 011 94 90 40

za 8/06: Sinksenkind vanaf 16u in het Historisch Stadhuis en om 16.15u officiële
opening van de kermis. Muzikale omlijsting door de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia.
zo 9/06: kermisplezier van 14u tot …
ma 10/06: openluchtmis om 10u op campus OCMW en om 11u Sint-Leonardusprocessie. Na deze processie is er volop kermisplezier voor iedereen.
di 11/06: De dag van de Liejevenéjer vanaf 15u: kermisplezier aan verminderde prijs.

Petra Mombaerts, cultuurbeleidscoördinator
G.C. De Passant, Aen den Hoorn 12, 3440 Zoutleeuw
011 94 90 51, cultuur@zoutleeuw.be .
de
passant

ontwerp & druk:

