ZOMER & HERFST 2018

Evenementen verenigingen

Summer Party / 30+-fuif / straatbarbecue

in

Feesttent Runkelenstraat, Ossenweg
za: VVK: € 5, kassa: € 7
vr & zo: inkom gratis

De Ossenwegse Feesten zijn synoniem voor sfeer en ambiance! Op vrijdag 6 juli wordt het startschot gegeven
met een heuse Summer Party, zaterdag 7 juli geven dj Berry en The Jameson Brothers het beste van zichzelf
tijdens de 30+-fuif en op zondag 8 juli is er opnieuw een grote straatbarbecue met kinderanimatie en hondenwandeling. Dj Benny tekent dan voor de muzikale omlijsting.
Organisatie: WC Ossenwegse Sportvrienden (011/78 18 64) (inschrijvingen barbecue: 0495/47 93 53)

za 04/08

Leenhaagse Feesten

in

zo 09/09

‘Waar is Wally’-wandeling

in

zo 16/09 11u

Aperitiefconcert met ‘Chapeau’

in

vr 06/07 tot
zo 08/07 v.a. 12u

v.a. 21u

Andere data:
03/08, 05/08, 06/08
Feesttent Leenhaagstraat 38
VVK: € 10, kassa: € 12
10u
Vertrek aan G.C. De Passant,
Aen den Hoorn 12
€2

Historisch stadhuis Zoutleeuw
€5
Tickets en info: 0497/23 17 17

Kom op zaterdag 4 augustus vanaf 21u proeven van de ambiance tijdens het groot bal in de feesttent in de
Leenhaagstraat in Budingen! Samen met Paul Severs en Jettie Pallettie kan je er een onvergetelijke avond van
maken. Discobar Music Line zorgt tussendoor voor de nodige sfeer.
Organisatie: De Moedige Pedaaltrappers Leenhaag vzw (tickets & info: 011/58 88 10)
Ongetwijfeld ken je de roemrijke Waar Is Wally?-boeken van Martin Handford. Wat als Wally niet te zoeken valt in een
boek, maar in je eigen stad of buurt? Curieus nodigt jong en oud uit om mee te wandelen en op zoek te gaan naar
Wally in Zoutleeuw. Bovendien kan je misschien nog wat bijleren en staat er op het einde een beloning klaar voor
de kinderen. Organisatie: Curieus Zoutleeuw (Tickets en info: 0477/29 59 40 of curieus.zoutleeuw@curieus.be)
Pro Arte Lewa nodigt je uit op hun aperitiefconcert in het historisch stadhuis van Zoutleeuw waarbij ‘Chapeau’ voor
de muziek zal zorgen. Deze jonge band is een samenstelling van drie gepassioneerde muzikanten die de meest
uiteenlopende genres aankunnen, van klassiek of jazz, tot pop en musical! Organisatie: Pro Arte Lewa

do 20/09

‘Oud worden voor beginners en gevorderden’

vr 05/10

Jawadde?!

in

za 27/10 v.a. 20u

‘Julien, Julienne’

in

20u
G.C. De Passant, Aen den Hoorn 12
NEOS-leden €5, Niet-leden €7

21u
G.C. De Passant, Aen den Hoorn 12
VVK: € 5, kassa: € 7

Andere speeldata:
26/10, 31/10 en 02/11, 03/11
O.C. De Bungeneer, Pastorijstraat 4
€9

We vinden een gezonde voeding en beweging steeds belangrijker, maar verliezen de weg in de stroom van
nieuwe, soms tegenstrijdige onderzoeken over voeding en beweging. Dr. Hendrik Cammu gaat in deze lezing
samen met u op zoek naar wat we nu moeten geloven en hoe we lang en gezond kunnen leven.
Organisatie: KVLV Dormaal en NEOS Zoutleeuw (tickets & info: 0475/63 51 93)
Na de eerste editie van vorig jaar heeft Chiro Budingen de smaak te pakken en organiseren ze dit jaar opnieuw
‘Jawadde?!’. Een resem bekende en minder bekende dj’s zullen zorgen voor een feestje van formaat. Wees erbij
voor een avond vol ambiance! Organisatie: Chiro Budingen (tickets & info: 0497/71 80 86)
Auteur: Eddy Van Ginckel. Roger ziet het niet meer zitten. Zijn huwelijk is niet meer wat het geweest is. Een bevriend koppel
haalt het bloed onder de nagels uit. Een onnozel koppel (Julien en Julienne) loopt smoorverliefd rond en zijn vader heeft de
beste bedoelingen, maar maakt er toch een puinhoop van. Ook een bemoeizieke buurvrouw maakt hem het leven zuur,
enz…. Een mens zou voor minder de pedalen kwijt geraken. Als de keuken tijdens een etentje ontploft, is zijn dag helemaal
om zeep. Nogal een leven hé! Maar het zijn stuk voor stuk perfecte ingrediënten voor een prima blijspel.
Organisatie: Ridder van de Wijertoneel - Budingen (tickets en info: 011/58 10 17)

do 22/11

Blijspel

za 02/12 21u

‘Snakes in exile’

20.15u
Andere speeldata:
17/11, 23/11, 24/11
G.C. De Passant, Aen den Hoorn 12
€9

O.C. De Kring, V. Betsstraat, Zoutleeuw
VVk: € 10 Kassa: € 12

Ook in het najaar van 2018 verblijden de Gezellen van Vliebergh u graag met een gloednieuwe voorstelling.
En zoals u dat ondertussen van hen gewoon bent, mag u zich verwachten aan een avond waarbij de hilarische
situaties elkaar in sneltreinvaart opvolgen.
Organisatie: De Gezellen van Vliebergh (tickets en info: 011 94 90 40)
in

Met een basisinstrumentarium van accordeon, gitaar en bas brengen ze 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: De Kring (tickets & info: 0495/23 52 67)

11/08 t.e.m. 02/09 Maïsdoolhof
tegenover Het Vinne
€2
Info: toerisme@zoutleeuw.be,
011/94 90 40

Is een doolhof een (maïs)kolfje naar je hand? Kom dan de uitweg zoeken met heel het gezin in dit 3ha grote
doolhof aan het Vinne en win een ballonvaart boven onze mooie Getestreek! Met de hulp van de landelijke
rijvereniging, chiro en scouts gaat een deel van de opbrengst naar St-Vincentius Voedselbank Den Boom.
Organisatie: Landbouwraad (i.s.m. De winning en Toerisme Zoutleeuw)

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

ZOMER & HERFST 2018

dienst cultuur

Za 18/08 v.a. 19u// Zoutleeuw Zomert

• 19u: Kaatje gaat met haar vriendjes Kamiel en Viktor én muzikanten op reis om samen met alle kinderen te zingen en te
dansen. Kom mee schuddebollen met Kaatje, Kamiel en Viktor!
• Om het nog even spannend te houden: om 20.30u voorzien
wij een leuke, boeiende verrassingsact die de perfecte
overgang vormt naar headliner Rob de Nijs!
• 22.30u: Rob de Nijs, al meer dan 50 jaar een vaste waarde
binnen de Nederlandstalige popmuziek, brengt één langgerekte marathon van hits waarbij klassiekers als ‘Banger Hart’,
‘Malle Babbe’, ‘Zondag’, ‘Jan Klaassen de trompetter’, ‘Het
Werd Zomer’ zeker niet zullen ontbreken!

Toeristische dienst

Tickets zijn verkrijgbaar in de webshop,
via www.zoutleeuw.be. Info: dienst cultuur,
011/94 90 51 of cultuur@zoutleeuw.be

Meer info:
dienst cultuur – 011/94 90 51 of cultuur@zoutleeuw.be

Meer info: 011/94 90 40 of toerisme@zoutleeuw.be

elke zondag van juli en augustus om 15.30u
nadien elke eerste zondag van de maand om 15.30u
// Geleid bezoek aan de Sint-Leonarduskerk
Vr 06/07 // Herdenking gesneuvelde Canadese piloten
Herdenkingsplechtigheid in de kapel van het oud gasthuis om 9.30u.
Om 10.45u bloemenhulde en optocht.

4/08-23/09 // Tentoonstelling ‘Soldatengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog’

Deze fototentoonstelling, in het historisch stadhuis, kwam tot stand in samenwerking met
fotograaf en beeldend kunstenaar Sam Vanoverschelde, achterkleinzoon van Joe English.
Het is een reflectie van de fotograaf over ‘helden’ en ‘hulde’.

Zo 12/08 // Herdenking WOI

In de kerk van Orsmaal en Helen zijn er plechtigheden in de voormiddag, gevolgd door
de inhuldiging van de wandelroute en het kunstwerk te Helen. Na de middag concentreren de feestelijkheden zich aan de evenementenhal Deroye met optredens van Army Stars.
Het kunstwerk aan het Museum 3de Regiment Lansiers wordt ingehuldigd.

Ondertussen kunnen kinderen van alle leeftijden al enkele seizoenen genieten van de mooiste theatervoorstellingen in hun eigen stad. Ook tijdens seizoen 2018-2019 kan er weer volop ‘gekoekeloerd’ worden. Voor het najaar
staan alvast enkele hele leuke familievoorstellingen op het programma:
• 30/09 om 16u: Schaap zacht –
Dagmar Chittka – voor 1,5 - 5 jaar
• 28/10 om 14u: BiZAR – De Kolonie MT
– voor 4+
• 2/12 om 14u: Olleke Bolleke –
Theater Tieret – voor 4+

Bibliotheek

Aen den Hoorn 16, Zoutleeuw
011/94 90 60 of bibliotheek@zoutleeuw.be

01/07-31/08 // Schatten van Vlieg

De bibliotheek van Zoutleeuw geeft je zin in de zomer. Van 1 juli tot en met
31 augustus kunnen schattenjagers tussen zes en twaalf jaar er opnieuw
terecht voor een leuke zoektocht. Meer info via de bib.

di 30/10 20u // Lezing Chris De Stoop

Chris De Stoop was jarenlang journalist voor o.a. Knack, tot hij in 2016 afscheid nam van het vak met het boek ‘Ex-reporter’. Andere bekende werken
van hem zijn ‘Ze zijn zo lief meneer’, ‘Ze kwamen uit het Oosten’ en ‘Dit is
mijn hof’. Dit najaar komt normaal gezien een nieuw boek van zijn hand uit.
i.s.m. Cultuurraad Zoutleeuw
GC De Passant, Aen den Hoorn 12, Zoutleeuw
€ 5, gratis voor studenten, inschrijven vereist via bibliotheek@zoutleeuw.be

19/10-4/11 // Bibliotheekweek

20/10 10u-12u: Verwendag
Fablab Factory: Programmeren van mBot: info zie zoutleeuw.bibliotheek.be
Meer info: dienst cultuur & de Bib
Petra Mombaerts, 011/94 90 51
of cultuur@zoutleeuw.be
Elke Lambilotte, 011/94 90 60
of bibliotheek@zoutleeuw.be

Wo 15/08 // Hondenwandeling

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

Altijd Geslaagd Zuid-Hageland - Vormingplus

Zo 09/09 // Open Monumentendag
Meer info over de activiteiten via de toeristische dienst

Vr 14/09 // Avondmarkt
Van 17u-22u op de Grote Markt

16-17/09 // Kapelkermis

16/09: opening van de kermis met concert fanfare om 15u en Hagelandse boekenbeurs van 10-17u

Zo 11/11 // Wapenstilstand

Bloemenhulde aan de oorlogsmonumenten van Budingen (8.15u), Helen (8.40u), Dormaal
(8.55u), Halle (9.10u), Zoutleeuw Nieuwstraat (9.25u). Eucharistieviering om 10u in de
kapel van het oude Gasthuis, Prins Leopoldplaats. Nadien optocht en bloemenhulde aan het
monument van de gesneuvelden te Zoutleeuw.

‘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.
In Zoutleeuw zijn voor dit najaar de volgende activiteiten gepland:
• 8, 15 en 22/10: Tasjes in kurkleder – GC De Passant – 19.30u-22.30u
• 31/10: Zintuigenwandeling voor jong en oud in Het Vinne –
14u-16.30u
• 12 en 19/11: Aandacht voor jezelf, aandacht voor je kind –
AC Aen den Hoorn – 19u-22.15u
• 10 en 17/12: Maak een back-up, voor het te laat is! –
AC Aen den Hoorn – 19.30u-22.30u

Praktische info // tickets en info

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

ontwerp & druk:

