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Drie jaar politiek bestuur zijn voorbij. Het is als in een estafetteloop. Mijn vriend Rik Dehairs, een schitterende burgemeester, geeft de stok door, de sjerp af aan mezelf. Het koninklijk besluit van mijn benoeming en
mijn eedaflegging worden eerstdaags verwacht. Roger Mertens en Albert Claes, hardwerkende schepenen
geven op donderdag 15 januari op de eerste gemeenteraad van het jaar de stok, hun sjerp door aan
Boudewijn Herbots en Monique Purnelle-Cleynen. Zij wordt de eerste vrouwelijke schepen in de analen van
onze stad. Eindelijk. Willy Minschart blijft op cultuur, sport en toerisme, Etienne Vanoverbeek wordt schepen van openbare werken. Ziedaar de concrete uitvoering van een bestuursakkoord CD&V - SP.A.
Drie jaar zijn voorbij, nog drie jaar voor de
boeg. Hard is er gewerkt, hard zal er worden
doorgewerkt. Tot aan de finish. Zes jaar
beleid hebben wij opgehangen aan zes peilers waarmee het gezicht van onze stad in
deze regio wordt bepaald:
1. Een zuinig en efficiënt Zoutleeuw;
2. Een open en doorzichtig Zoutleeuw;
3. Een woonvriendelijk en groen Zoutleeuw;
4. Een veilig Zoutleeuw;
5. Een sociaal Zoutleeuw;
6. Een jeugdig, sportief en cultureel
Zoutleeuw.
Wij komen van ver, we zijn er bijna. De ouderen onder ons zullen het beamen. Op 50 jaar is er veel, zeer veel
veranderd in onze stad. Daarom neem ik hier het huldewoord over van Rik Dehairs, uitgesproken op 2 januari 2001, een huldewoord aan al onze voorgangers. Zij allen hebben ieder op hun eigen manier gebouwd
aan Budingen, Halle-Booienhoven, Dormaal en Zoutleeuw en het gemaakt tot het Groot-Zoutleeuw dat het
vandaag is en morgen worden zal. Ze verdienen zonder uitzondering onze dank en respect.
Burgemeesters zijn als goede rentmeesters en goede huisvaders. Tenminste even goed en liefst beter geven
zij het goed dat zij beheerd hebben, ons eigen Zoutleeuw, door aan hun opvolgers. Rik was een uitstekend
burgemeester, een begenadigd spreker en een financiële kei. Slim en hard tegelijk. Hij zal verder het financiële huishouden van onze stad helpen beheren.
Waarde stadsgenoten, Vlaanderen en de Vlamingen, Zoutleeuw en de Zoutleeuwenaars hebben alle troeven om de toekomst aan te kunnen. Laten we ze samen in 2004 terug uitspelen. Ik wens u namens het hele
gemeentebestuur en namens het voltallige personeel van de stad het allerbeste.
Jullie zijn er niet voor ons, wij zijn er voor jullie.

Jos Ceyssens
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Zitdagen Burgemeester
- Woensdagvoormiddag van 10.30u tot 12u na afspraak.
- Zaterdagvoormiddag van 10.30u tot 12u na afspraak.
Plaats: Stadshuis, V. Betsstraat, Zoutleeuw.
∑ Afspraak via Carla 011.78 91 76 of carla.reynders@zoutleeuw.be.
Bevoegdheden: Burgerlijke stand, Politie, Financiën, Middenstand,
Intergemeentelijke Samenwerking, Behoorlijk Bestuur, Landbouw,
Feestelijkheden en Evenementen.
E∑ -mail: ceyssens.jos@skynet.be.
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Zitdagen Schepen Willy Minschart
- Eerste en derde dinsdag van de maand van 10 tot 12u.
Plaats: Historisch Stadhuis, Grote Markt, Zoutleeuw, 011.78 12 88.
- Iedere dag van 13.30u tot 17u.
∑ Plaats: Sociaal Centrum, Grote Markt 24, Zoutleeuw, 011. 78 44 31.
Bevoegdheden: Sport en Cultuur, Toerisme, Europese zaken, Inspraak.
Email: willy_minschart@yahoo.com.

Zitdagen schepen Etienne Vanoverbeek
- Elke dinsdag en vrijdag van 13.30u tot 16.30u.
∑ Plaats: Containerpark, Industriezone Lewa, Zoutleeuw.
∑ 011. 78 49 29.
Bevoegdheden: Openbare Werken, Wagenpark, Patrimonium,
Parken en Plantsoenen, Kerkhoven, Jumelages.

Colofon
Redactiesecretariaat Zoutpot:
Carla Reynders 011. 78 91 76
carla.reynders@zoutleeuw.be
Redactie reclame:
Herman Coopmans 011. 78 91 70
Herman.Coopmans@zoutleeuw.be

Zitdagen Schepen Monique Purnelle-Cleynen
- Elke vrijdag en zaterdagvoormiddag van 10 tot 12u na afspraak.
∑ Plaats: Stadhuis, V. Betsstraat, Zoutleeuw.
∑ Afspraak via Carla 011. 78 91 76 of carla.reynders@zoutleeuw.be.
Bevoegdheden: Sociale Zaken, Sociale Huisvesting, Welzijn en
Gezondheid, Emancipatie, Seniorenwerking, Bebloeming stad,
Afvalverwerking en Containerpark, Mobiliteit, Leefmilieu.
E-mail: purnelle.cleynen@yucom.be.

Hoofd- en eindredactie:
Toon Willems - toon.willems@skynet.be
Schreven voor dit nummer:
De stadsdiensten, Jos Ceyssens,
Gaston Pulinckx, Toon Willems.

Ontwerp & lay-out:
Vierkant Grafisch - Roger Vande Wiele
011. 78 90 30 - rogervdw@pi.be

Zitdagen Schepen Boudewijn Herbots
- Elke vrijdag en zaterdagvoormiddag van 10 tot 12u na afspraak.
∑ Plaats: Stadhuis, V. Betsstraat, Zoutleeuw.
∑ Afspraak via Carla 011. 78 91 76 of carla.reynders@zoutleeuw.be.
Bevoegdheden: Jeugd, Onderwijs en Academie, Personeel,
Ruimtelijke Ordening, Ontwikkelingssamenwerking, Monumenten en
Erfgoed, Communicatie.
E-mail: boudewijn.herbots@tiscali.be.

Druk: Drukkerij Dehoperé - Zoutleeuw
Verantwoordelijke uitgever:
College van Burgemeester en Schepenen,
Jos Ceyssens, Vincent Betsstraat 15,
3440 Zoutleeuw
PDF-versie: www.zoutleeuw.be
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Als je dit leest zit je wellicht nog wat na te genieten van een feestelijke kerst en een eventueel vrolijk uit de hand gelopen
nieuwjaar. Nog niet helemaal in je normale doen zie je op de kaft van de agenda het jaartal 2004 nog fris en onbezoedeld
blinken. Je hebt hierbij zelfs het gevoel dat je weer van voren af aan met een nieuwe onbeschreven lei kunt beginnen. Dat
is een prettig gevoel dat je iedereen van harte toewenst.
In je zelfgenoegzaamheid ga je er zelfs vanuit dat iedereen op deze wereld op datzelfde moment er zo over denkt. Maar is
dat wel zo? Hanteert elke samenleving op aarde dezelfde kalender? Vieren alle mensen tegelijk en op dezelfde manier het
begin van het nieuwe jaar? Dat lijkt weinig waarschijnlijk, want er bestaan verschillende tijdsaanduidingen. Om de meest
bekende te noemen: de Joodse, Chinese, Boeddhistische of Islamitische. Er zijn er ook nog andere, maar die laten we
gemakshalve even buiten beschouwing.
Onze (Gregoriaanse) kalender neemt als beginpunt van de jaartelling de geboorte van Christus.
De Joodse neemt als startdatum de schepping van de wereld zo rond 3761 v.Chr.. Dus de Joden, die al op 27 september 2003
nieuwjaar vierden, leven al in het jaar 5764.
De Chinezen begonnen hun tijdrekening zo’n 1660 jaar v.Chr., en beginnen op 22 januari a.s. aan het jaar van de Aap.
De Boeddhisten rekenen dan weer vanaf de geboorte van Boeddha, zo’n 554 v.Chr.. Dus schrijven de Boeddhisten nu boven
hun brieven … 2558-2559.
De Moslims begonnen hun jaartelling met de vlucht (Hegira = uitwijking) van hun profeet Mohammed naar Medina op 16
juli 622 n. Chr.. Op 21 februari begint voor hen het jaar 1425.
Laten we wat dieper ingaan op deze Islamitische religieuze tijdrekening om een aantal gebruiken van de moslimgemeenschap beter te begrijpen.
Hun kalender is een maangebonden kalender (Cf. Snuifje 18) van 12 maanden van 29 of 30 dagen, die de schijngestalten
van de maan zo nauwkeurig mogelijk volgt. Net als bij vele andere maankalenders, zoals deze in zwang waren bij de oude
Babyloniërs en vele andere antieke culturen (Rome), werd het begin van de maand oorspronkelijk vastgesteld door ervaren waarnemers die zo nauwkeurig mogelijk de ‘geboorte’ van de nieuwe maan probeerden te bepalen. Dat was het
moment dat de maan, nadat zij een of twee dagen eerder in conjunctie (= samenstand) met de zon stond, weer ver genoeg
van de zon was verwijderd, zodat zij vlak na zonsondergang met het blote oog als een smalle maansikkel in het westen te
zien was. Omdat de bepaling van het begin van de Islamitische maand alleen vlak na zonsondergang mogelijk is, begint
de eerste dag van een Islamitische maand dan ook altijd bij zonsondergang en beginnen alle hierop volgende dagen
natuurlijk ook bij zonsondergang. Omdat de dagen in onze kalender om middernacht beginnen, begint een Islamitische
dag dus in de avond van de ene dag en eindigt deze bij zonsondergang van de volgende dag.
De namen van de maanden herinneren nog aan de tijd vóór de profeet Mohammed toen de oorspronkelijke Arabische
maankalender, die omstreeks de winterzonnewende (eind december) aanving, in de pas met de seizoenen werd gehouden door na elke twee of drie jaar een schrikkelmaand in te voegen. Tijdens zijn ‘Laatste Bedevaart’ in maart 632 n.Chr.
ontving Mohammed een openbaring van Allah die zijn gelovigen voortaan verbood om schrikkelmaanden in te lassen
(Koran, soera 9:36-37). Vanaf toen was de Arabische kalender niet meer met de seizoenen verbonden. Ten gevolge hiervan verschuift het Islamitisch jaar elk jaar ongeveer 11 dagen ten opzichte van de seizoenen en doorloopt een willekeurige
maand in 33 jaar tijd alle seizoenen. De Islamitische kalender wordt daarom alleen voor religieuze doeleinden gebruikt en
voor wereldse en seizoensgebonden activiteiten (landbouw, veeteelt, handel, inning van belastingen, etc.) heeft men
altijd de Westerse kalender (of een variant hiervan) gehanteerd.
Toon Willems
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Gemeenteraadnieuws
Uitzonderlijke toelagen:
- Na gunstig advies van de Jeugdraad keurt de gemeenteraad
de uitzonderlijke toelage van ê 620 goed wegens het 25-jarig
bestaan van Chiro Jeugddroom.
- Na gunstig advies van de Bejaardenraad keurt de gemeenteraad de uitzonderlijke toelage van ê 620 aan de gepensioneerdenbond van Booienhoven goed wegens 25-jarig
bestaan.
- aan voetbalclubs voor jeugdsamenwerking voor een totaal
bedrag van ê 3.718 worden als volgt verdeeld:
Halle VV: ê 1 446
RD Zoutleeuw: ê 2 272

De begroting 2004 van kerkfabriek:
- Sint-Martinus is in evenwicht met totale uitgaven en ontvangsten van ê 6.648. De gewone toelage van de gemeente
bedraagt ê 3.234,90.
- Sint-Odulphus is in evenwicht met een totaal aan uitgaven en
ontvangsten van telkens ê 12.271. De gewone toelage van de
gemeente bedraagt ê 7.439,72.
- Sint-Laurentius is met een totaal van ê 11.323,64 aan uitgaven
en eenzelfde bedrag aan inkomsten in evenwicht. De gemeentelijke toelage bedraagt ê 3.437.
De invoering van het sectoraal akkoord 2003 - 2004 betreft een
gefaseerde verhoging van het vakantiegeld voor het gemeentepersoneel vanaf het jaar 2004. De verhoging van het vakantiegeld geldt zowel voor de vastbenoemde personeelsleden, als
voor de contractuelen en de Gesco’s.

Voor wat de toelagen aan jeugdverenigingen voor bijzondere
manifestaties en kadervorming van personen jonger dan 25 jaar
betreft is ê 565,40 voor kadervorming te verdelen en ê 2.000
voor bijzondere manifestaties.
Op advies van de jeugdraad keurt de raad volgend voorstel
goed:
Kadervorming St.-Leonardusscouts Zoutleeuw: ê 565,40
Bijzondere manifestaties:
- Chiro Jeugddroom:
ê 333,33
- De Zwam vzw:
ê 333,33
- Jeugdhuis Paljas:
ê 333,33
Het saldo van ê 1.000 wordt overgedragen naar het budget
voor logistiek. Door die toevoeging van ê 1.000 wordt de totale pot van ê 4.000,01 op advies van de jeugdraad als volgt
verdeeld:
De Zwam :
900,88
Jeugddroom :
946,78
Paljas :
1.193,05
Leonardusscouts :
959,30
Enkel de St.-Leonardusscouts vroegen een toelage voor kadervorming voor personen boven de 25 jaar, die krijgen de voorziene ê 55.

De gemeenteraad neemt de principebeslissing tot deelname aan
de oprichting van de nieuwe dienstverlenende vereniging van
IGO-Leuven en keurt het oprichtingsvoorstel van het overlegorgaan goed. Het betreft hier de noodzakelijke aanpassing aan
het nieuwe decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. Meer bepaald dient IGO Leuven zich van een vzw om te
vormen tot een dienstverlenende vereniging. De nieuwe vereniging neemt zowel de personeelsleden als het takenpakket van
de vzw over, dat bestond uit: sociale, socio-culturele en sociaaleconomische projectontwikkeling, milieu, opleiding, lokale
werkgelegenheid, vorming, cultuur, toerisme en welzijn.
De kastoestand op 31.08.2003 en 30.09.2003 bedroeg respectievelijk ê 3.298.040 en ê 3.406.328, hetzij dus meer dan 137 miljoen fr.
De kastoestand op 31.10.2003 bedroeg ê 3.258.888,62 of dus
meer dan 131 miljoen fr.
De gemeenteraad keurt de eindrekening van de restauratie van
de pui van het historisch stadhuis goed. De werken werden
gegund aan de bvba ARAB van Berchem voor een bedrag van
ê 36.102. Er waren geen bijwerken, enkel een prijsherziening
volgens de in het bestek opgenomen formule van ê 441,60.

Wegens de beslissing van de provincie Vlaams-Brabant om hun
subsidie te verlagen van 50 naar 30 % wordt het aandeel van de
stad in het project “Beleef het Groen” verhoogd tot ê 108.958.
Deze kost zit in het project “Boulevard Budingenweg” en het
project “Vinnebeekstraat”.
De raad gaat akkoord met het principe van “Beleef het Groen”,
waardoor we Europese en provinciale subsidies kunnen binnenhalen, maar volgende wijzigingen verplicht:
- aanleg fietspaden naast bestaande Budingenweg, zo mogelijk
vrijliggend met een groenstrook tussen weg en fietspad;
- rechtstreekse fiets- en wandelverbinding naar het Vinne vanuit het stadspark.

De gemeenteraad keurt de begrotingswijziging nr. 5 en 6 goed.
A.Gewone Dienst
Sluit met een positief resultaat van ê 1.186.685 of bijna 48 miljoen fr.
B. Buitengewone Dienst
Sluit met een positief resultaat van ê 130.128.

Droge voeding
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Stad & de overheid

De raad duidt Roger Mertens aan als effectief lid van het
beheerscomité van de scholengemeenschap en Boudewijn
Herbots als plaatsvervangend lid.

houden of zij kunnen het onderhoud laten uitvoeren door de
ploegen van IGO-Leuven. In het geval van zelfonderhoud door
de eigenaar wordt het systeem van subsidiëring van ê 0,75/m
dubbelzijdig en ê 0,37/m voor enkelzijdig onderhoud van
hagen en ê 0,75/m voor houtkanten voortgezet. In het tweede
geval zijn de kosten van IGO ten laste van de stadsbegroting. De
offerte van IGO voorziet voor 2004 2.240 manuren.

Er zijn twee geslaagde kandidaten uit het wervingsexamen voor
stadssecretaris gekomen, te weten Sandra Blockx en Guy
Vansimpsen. Uit de vergelijking van alle beschikbare titels en
verdiensten komt Sandra Blockx naar voren als de meest
geschikte kandidaat voor de betrekking van stadssecretaris,
zodat de gemeenteraad haar in besloten vergadering met unanimiteit van stemmen verkiest tot nieuwe gemeentesecretaris en
dit met ingang van 01.03.2004.

Op basis van een stockaanbesteding gehouden door de dienst
Monumenten van de Vlaamse Gemeenschap in 1999, werden
thans offertes opgevraagd voor de herinrichting van de schatkamer en de aanpassing van de brand- en diefstalbeveiliging.
Bij beslissing van de kerkfabriek van 23.11.2003 wordt voorgesteld om de werken te gunnen aan:

De bedrijfstak afvalbeheer van IL gaat over naar een nieuw op te
richten opdrachthoudende vereniging. Die werkt volgens het
principe van de beheersoverdracht, waarbij de deelnemende
gemeenten zich het recht ontzeggen om de eerstvolgende 18
jaar die taken zelf te organiseren waarvoor zij een beheersoverdracht aanvaard hebben. De stad Zoutleeuw zal in zo ruim
mogelijke mate participeren aan de nieuwe opdrachthoudende
vereniging ECOWERF. Daarom wordt in de raad van bestuur van
ECOWERF Roger Mertens voor de stad Zoutleeuw benoemd tot
bestuurder.

- Franky Security van ST. M Aalter voor wat betreft de mechanische beveiliging voor de som van ê 223.016,53. Deze werken
omvatten het plaatsen van speciaal beveiligde vitrinekasten
in de schatkamer, de mechanische beveiliging van de beelden
van de kooromgang en de herinrichting en mechanische
beveiliging van de doopkapel waarin de door de
Grauwzusters geschonken kunstwerken worden samengebracht.
- Voor de som van ê 96.620,30 wordt de elektronische beveiliging gegund aan de firma Studio Lenaerts van MeeuwenGruitrode. Deze werken zijn eigenlijk een praktisch totale vernieuwing van het diefstal- en brandalarm, dat meer dan 20
jaar oud was en ernstige gebreken begon te vertonen. De
totaliteit van de werken bedraagt ê 319.636,83, waarvan 20 %
ten laste van de stad of ê 63.927.

Het Project Kleine Landschapselementen wordt goedgekeurd en
het college wordt gemachtigd tot het afsluiten van een overeenkomst met IGO Leuven. Het college stelt voor om ook voor het
jaar 2004 het hagen- en houtkantenproject op een dubbel spoor
voort te zetten, namelijk enerzijds kunnen de betrokken eigenaars van akkergronden of weilanden hun hagen zelf onder-

Openingsuren van de wijkkantoren Lokale Politie PZ-Lan
De openingsuren werden zodanig op elkaar afgestemd dat er steeds een politiekantoor in de zone binnen de kantooruren voor
het publiek bereikbaar is. Ook werd voorzien in één openingsavond per locatie tot 20u.
LANDEN:
MA
DI
WO
DO
VR
oud-rijkswacht gebouw:
011. 88 10 24
Linter
VM
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
LINTER:
NM
16.00-20.00
13.00-17.00
gemeentehuis: 011. 78 91 40
Zoutleeuw VM
NM
Landen

VM
NM
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08.00-12.00

08.00-12.00
13.00-17.00

08.0018.00

08.0020.00

08.0018.00

16.00-20.00

13.00-17.00

08.0018.00

08.0018.00
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stad en overheid

1. De stad Zoutleeuw geeft premies in
het kader van duurzaamheid!
Premies in het kader van het thema water
• Premie voor de plaatsing van een hemelwaterput, infiltratievoorziening en/of individuele waterbehandelingsinstallatie
aan particulieren op het grondgebied van Zoutleeuw.
• Voorwaarden premie hemelwaterput (ê 75 - ê 375 afhankelijk van aantal aansluitingen):
- voor nieuwe installaties of uitbreiding van een bestaande
installatie gebouwd na 01.07.2002.
- voldoen aan ‘Code van goede praktijk’ voor aanleg en
onderhoud.
- tankvolume naargelang grootte van aangesloten dakoppervlakte (min. 3000 liter).
- minstens 1 WC of wasmachine aangesloten voor hergebruik
regenwater.
• Voorwaarden premie infiltratievoorziening (ê 0,50 per m2
aangekoppeld verhard oppervlak; max. ê 375):
- voor nieuwe installaties gebouwd na 01.07.2002.
- voldoen aan ‘Code van goede praktijk’ voor aanleg en
onderhoud en ‘standaardbestek 250’.
- buffervolume naargelang grootte van aangesloten verhard
oppervlak en doorlaatbaarheid van de ondergrond.
• Voorwaarden premie individuele waterbehandelingsinstallaties (ê 1.000):
- voor nieuwe installaties gebouwd na 01.07.2002.
- voor woningen die niet zijn aangesloten of waarvoor de
aansluiting op een rioolwaterzuiveringsinstallatie niet is
gepland.
- voldoen aan ‘Code van goede praktijk’ voor aanleg en
onderhoud.
• Aanvraagprocedure: formulier en reglement zijn te bekomen
op de stadsadministratie. Voor definitieve goedkeuring zijn
een uittreksel uit het kadaster met aanduiding van de woning,
een liggingsplan met aanduiding van plaats en afmetingen
van de installatie en een kopie van de facturen nodig.
• Overige subsidiemogelijkheden: in aanvulling op deze premies wordt in sommige gevallen ook door het Vlaams Gewest
een premie voorzien. Indien van toepassing, gebeurt de aanvraag automatisch door de stad via het milieujaarprogramma.
De uitbetaling van deze premie gebeurt pas na goedkeuring
en uitbetaling door het Vlaamse Gewest aan de gemeente, die
daarna de premie doorstort aan de aanvrager.
Premie in het kader van het thema energie
• Premie voor de plaatsing van een zonneboiler aan particulieren en bedrijven.
• Voorwaarden (15% op totale kostprijs; max. ê 500):
voor installaties geplaatst na 01.01.2003.
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• Aanvraagprocedure: het aanvraagformulier en het reglement
zijn te bekomen op het administratief centrum. Het liggingsplan, de factuur en het bewijs van premietoekenning door PBE
dienen te worden toegevoegd.
• Overige subsidiemogelijkheden: ook PBE en de provincie
Vlaams-Brabant geven subsidies in kader van het thema energie. Meer info op www.energiesparen.be;
www.vlaamsbrabant.be; www.pbe.be.
Premie in het kader van het thema afvalpreventie:
zie ‘Herbruikbare luiers’ blz. 8

2. Sluitingsdagen 2004
Opvangvoorzieningen Stad Zoutleeuw
Kinderdagverblijf “De Kaboutertjes”
Info: Martine Vandervelpen 011. 78 29 68.
Donderdag 1 januari:
Nieuwjaar
Vrijdag 2 januari:
Gesloten
Maandag 12 april:
Paasmaandag
Donderdag 20 mei:
O.H. Hemelvaart
Vrijdag 21 mei:
Gesloten
Maandag 31 mei:
Pinkstermaandag
Woensdag 21 juli:
Nationale feestdag
Gesloten van maandag 26 juli t.e.m. vrijdag 13 augustus
Maandag 1 november:
Allerheiligen
Dinsdag 2 november:
Allerzielen
Donderdag 11 november:
Wapenstilstand
Vrijdag 12 november:
Gesloten
Maandag 15 november:
Feest van de Dynastie
Gesloten van maandag 27 t.e.m. vrijdag 31 december.
Buitenschoolse kinderopvang “De Leeuwtjes”
Info: Griet Vandewijngaerden 011. 78 47 11.
Woensdag 1 januari:
Nieuwjaar
Maandag 12 april:
Paasmaandag
Donderdag 20 mei:
O.H. Hemelvaart
Vrijdag 21 mei:
Gesloten
Maandag 31 mei:
Pinkstermaandag
Woensdag 21 juli:
Nationale feestdag
Maandag 1 november:
Allerheiligen
Donderdag 11 november:
Wapenstilstand
Vrijdag 12 november:
Gesloten
Gesloten van vrijdag 24 t.e.m. vrijdag 31 december.
Tieneropvang “T-club” Info: Griet Vandewijngaerden
011. 78 47 11 of Ann Vounckx 011. 88 59 85.
De Tienerclub is enkel open tijdens gewone schooldagen.
Tijdens de examenperiodes, vakanties en wettelijke feestdagen
zijn wij gesloten.

Zoutpot nr.19/2004

3. Meldingsplicht - Legionellabesluit

bestemd voor verdeling binnen het gebouw, regelt door
rechtstreeks contact met water. Het betreft o.a. bevochtiging
met sproeiers, bevochtiging over een bevochtigingspakket
of bevochtiging over gespannen draden).
Indien het Legionellabesluit op uw inrichting van toepassing is,
dient u dit te melden aan het gemeentebestuur vóór 10 januari
2004. Voor het meldingsformulier kunt u terecht op het administratief centrum van Zoutleeuw.

Naar aanleiding van het Legionellabesluit dd.10 januari 2003,
zijn alle exploitanten van inrichtingen die onder deze wetgeving vallen, verplicht om hun inrichting te melden bij het
gemeentebestuur. De doelstelling van de wetgeving is het voorkomen van de veteranenziekte, een aandoening die gepaard
gaat met een ernstige longontsteking.
Het Legionellabesluit is van toepassing op alle publiek toegankelijke plaatsen waar personen kunnen blootgesteld worden
aan systemen die aërosol (d.i. nevel van in de lucht zeer fijn verdeelde vloeistofdeeltjes) kunnen vrijmaken, met uitzondering
van die plaatsen waar er dagelijks nooit meer dan 10 personen
komen. In het besluit worden uitdrukkelijk volgende plaatsen
opgesomd als publiek toegankelijk plaatsen: al of niet overdekte gebouwen, locaties, ruimten, waar o.a.:
a) al dan niet tegen betaling, aan het publiek diensten worden
verstrekt, met inbegrip van plaatsen waar voedingsmiddelen of dranken ter consumptie aangeboden worden;
b) zieken of bejaarden worden opgevangen en verzorgd;
c) preventieve of curatieve gezondheidszorg wordt verstrekt;
d) kinderen, jongeren of studenten worden opgevangen,
gehuisvest en verzorgd;
e) onderwijs en/ of beroepsopleiding worden verstrekt;
f) vertoningen plaatsvinden;
g) tentoonstellingen worden georganiseerd;
h) sport wordt beoefend;
i) openluchtrecreatiebedrijven, zoals kampeerterreinen en
kampeerverblijfparken, gevestigd zijn.
Volgende installaties worden, in het kader van het Legionellabesluit, beschouwd als systemen die aërosol kunnen vrijmaken:
a) watervoorzieningsysteem (d.i. distributiesysteem voor water
vanaf het punt van levering t.e.m. het tappunt, met inbegrip
van alle onderdelen die ermee in verbinding staan, met uitzondering van systemen waarop als mogelijke aërosolvrijmakende entiteit alleen toiletten en/of wastafels met koud
water aangesloten zijn);
b) circulatiesysteem (d.i. kringvormige leiding voor de verdeling van warm water of mengwater, waarin de temperatuur
van het water binnen zekere temperatuursgrenzen gehouden
wordt, door de continue circulatie van het water over een
warmwaterproductietoestel of over een mengtoestel, en die
onderdelen bevat waar het water in contact wordt gebracht
met de lucht en waarbij verneveling of druppelvorming kan
ontstaan);
c) koeltoren (d.i. toestel waarin water gekoeld wordt door
rechtstreeks contact met de omgevingslucht, waarbij een
gedeelte van het water wordt verdampt);
d) klimaatregelingssysteem met luchtvochtigheidsbehandeling
(d.i. systeem dat de vochtigheidsgraad van de lucht,
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4. Dag van het Park - 30 mei 2004
Op 30 mei 2004 worden heel wat parken in Vlaanderen in de kijker gezet naar aanleiding van de Dag van het Park. Zoutleeuw
zal naar aanleiding van deze dag het stadspark ter hoogte van
het administratief centrum officieel openen. Daarnaast zullen er
ook een aantal randactiviteiten in en rond het park georganiseerd worden. Zo wordt er momenteel gedacht aan een
Interprovinciale wedstrijd voor geiten- en melkschapen i.s.m.
Provinciale Vereniging van geiten- en melkschapenfokkers, aan
geleide wandelingen i.s.m. Natuurpunt vzw en het Vinne, aan
sport- en spelactiviteiten in en rond het park,…. Ideeën of suggesties hieromtrent zijn nog steeds welkom bij Johan Thomas of
Liesbeth Lejon (johan.thomas@zoutleeuw.be - 011. 78 91 85; liesbeth.lejon@interleuven.be - 0473. 88 34 71). Reacties graag vóór
20 januari aangezien er uiterlijk op 3 februari een programma
dient te worden vastgesteld.

5. PBE
Kabel-tv, Telenet en liberalisering van de energiemarkt.
De liberalisering van de energiemarkt heeft enorm veel inkt
doen vlooien. En met reden, want er is, voor wat de elektriciteit betreft, heel wat veranderd: zo mag de PBE u, bij voorbeeld, vanaf 1 juli 2003 geen elektriciteit meer verkopen.
De PBE blijft wel de “distributienetbeheerder” voor elektriciteit
in uw gemeente en zorgt dus, zoals ze dat al jaren doet, onder
meer, voor het onderhoud, de uitbreiding en het oplossen van
storingen op het elektriciteitsnet.
Voor wat de kabel-tv betreft, blijft alles bij het oude: u blijft
klant bij de PBE.
Eerder ontstond er over kabel-tv ook al heel wat commotie, de
kranten stonden er van vol: “De gemengde kabelmaatschappijen verkopen hun netten aan Telenet”. Ook dit had op u, als
klant van de zuivere intercommunale PBE, niet de minste
impact: de PBE is en blijft uw kabelmaatschappij. Kortom, u
hoeft dus geen beroep te doen op Telenet, Luminus of enige
andere instantie in verband met uw aansluiting op het tvdistributienet.
Voor alle problemen kunt u steeds terecht op het vertrouwde
telefoonnummer 016. 62 99 99.
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Voor de volledigheid: indien u ook nog TELENET-klant bent,
neemt u voor alle internet-problemen contact op met TELENET.
Gaat het opduiken van surfproblemen ook gepaard met storingen in de ontvangst van tv-signalen, dan neemt u toch
best contact op met de PBE.
Vernieuwde gemeentelijke teletekst op de beeldmozaïek en
op het infokanaal.
Tot voor kort kon u, buiten de teletekst over uw eigen
gemeente, slechts de inlichtingen raadplegen medegedeeld
door de gemeentes die op hetzelfde antennestation aangesloten waren.
De PBE heeft het teletekstaanbod aan gemeentelijke informatie nu verruimd: voortaan kunt u de gemeentelijke teletekst
van alle gemeentes van het Hageland raadplegen.
Op het kanaal van de beeldmozaïek (kanaal UHF33 - 567,250
MHz) vindt u de teletekstpagina’s voor Begijnendijk,
Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee, TieltWinge en Tremelo.
Op het Infokanaal (kanaal M6 - 140,250 MHz) vindt u de teletekstpagina’s voor Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Landen,
Linter en Zoutleeuw.
U zult wel gemerkt hebben dat het infokanaal eveneens vernieuwd werd en er een stuk fraaier uitziet. Momenteel wordt
het infokanaal nog gemonopoliseerd door de informatie
betreffende onze grote (en succesvolle!) actie i.v.m. REG
(Rationeel EnergieGebruik). Binnenkort kunt u echter rekenen
op een meer gediversifieerd aanbod aan PBE-informatie.
De PBE wenst u veel kijkgenot!

6. Herbruikbare luiers
Vanaf 1 januari 2004 kunnen aanstaande ouders of gezinnen
met kinderen tot 3 jaar, ingeschreven in het bevolkings- en
vreemdelingenregister van Zoutleeuw, een premie aanvragen
voor de aankoop van herbruikbare luiers. Wegwerpluiers zijn
immers verantwoordelijk voor meer dan 8 % van de totale berg
restafval.
Met deze premie wil de stad Zoutleeuw het gebruik van herbruikbare luiers als alternatief aanmoedigen. Herbruikbare luiers voorkomen niet alleen restafval, ze zijn in vergelijking met
wegwerpluiers ook een stuk goedkoper. De toelage bedraagt de
helft van de factuur, met een maximum van ê150. Voor een aanvraagformulier en voor meer informatie kan men terecht op de
milieudienst van de stad.

Droge voeding
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7. Sociaal nieuws
- Taxicheques voor minder validen: het subsidiereglement is
vanaf 1 januari 2004 aangepast.
Ook inwoners die recht hebben op een witte of gele stok (dus
bijna volledig blind) komen vanaf dan in aanmerking voor
het bekomen van taxicheques.
Bovendien is het maximumbedrag waarop de gerechtigden
per kalenderjaar kunnen aanspraak maken opgetrokken tot
ê 300 (voorheen ê 250).
- Septembertoelage: inwoners die het moeilijk hebben met het
betalen van een schoolrekening worden, onder welbepaalde
voorwaarden, financieel bijgesprongen.
Vanaf 1 januari 2004 worden de bedragen aangepast: de toelage voor een kind van het lager onderwijs bedraagt dan ê 45
(voorheen ê 37,25), voor een leerling van het middelbaar
onderwijs is een toelage voorzien van ê 85 (voorheen
ê 74,50).
Ook is in het aangepaste reglement voorzien dan vanaf 2004
de toelage, mits het uitdrukkelijk akkoord van de aanvrager,
rechtstreeks kan overgemaakt worden aan de schooldirectie.
- “Kom in” prijs.
Handelaars die hun handelspand in 2004 toegankelijker willen
maken voor personen met een handicap kunnen een aanvraag
tot subsidiëring indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen voor 1 april. Het stadsbestuur voorziet immers ook
in 2004 een toelage van maximum ê 2480.
- WIGW-statuut: de inwoners met een WIGW-statuut met een
voorkeurregeling en degene die recht hebben op een leefloon,
kunnen in aanmerking komen voor een verlaging van de forfaitaire huisvuilbelasting. Een WIGW-attest, verkrijgbaar bij
uw ziekenfonds, moet voor 1 april 2004 bij de stadsadministratie ingebracht worden. Elk jaar dient immers een nieuw
attest ingediend te worden. Als het attest niet voor 01.04.2004
ingediend wordt, komt men niet in aanmerking voor het verlaagde tarief.
Voor meer informatie omtrent het sociale nieuws kan men
terecht op de sociale dienst van de stad. 011.78 91 73

8. Openingsuren stadsadministratie 011.78 91 70
maandag:
di-wo-do-vr-za:
di-wo-vr:
donderdag:

GESLOTEN
van 08.30u tot 12u
van 13u tot 17u
GESLOTEN van 13u tot 17u
OPEN van 17u tot 20u

Zoutpot nr.19/2004

✂
Aankoop GFT-Sticker 2004

9. Opening OCMW Zoutleeuw

De stickers voor het jaar 2004 zullen te verkrijgen zijn op het
gemeentehuis vanaf 2 januari 2004. Bij aankoop van een sticker dient het aankoopbewijs, volledig ingevuld op naam van
het gezinshoofd, afgegeven te worden aan het loket. Één deel
van het aankoopbewijs wordt door onze administratie
bewaard terwijl het andere deel, als bewijs van aankoop,
bestemd is voor de gebruiker van de GFT-bak.

Prins Leopoldplaats 3, 3440 Zoutleeuw
Voorzitter: Georges Schoenaers
Spreekuren: na afspraak, 011. 78 92 19 of 011. 78 92 10
administratie en patrimonium:
Openingsuren: van maandag- tot vrijdagvoormiddag van
8.30u tot 11.45u en van dinsdag- tot vrijdagnamiddag van
13u tot 16.30u, enkel na afspraak. 011. 78 92 10.
Maandagnamiddag geen toegang publiek.
Sociale dienst (algemene dienstverlening, thuisdiensten en
rustoord/RVT):
Openingsuren: maandag- tot vrijdagvoormiddag van 8.30u
tot 11.45u (zonder afspraak). Van dinsdag- tot vrijdagnamiddag enkel na afspraak. 011.78 92 10.
Maandagnamiddag geen toegang publiek.
Dienst voor schuldbemiddeling:
Openingsuren: van dinsdag tot vrijdag, enkel na afspraak.
011.78 92 10.

De nieuwe sticker 2004 dient aangebracht te worden op de
GFT-bak (op een droge en zuivere ondergrond) uiterlijk tegen
1 april 2004. De eerste GFT-ophaling in het nieuwe jaar heeft
plaats op 13 januari (zie afvalkalender 2004). Er zullen regelmatig controles gebeuren op het gebruik van de sticker!
Het nummer van uw gft-bak moet vermeld worden op de
invulstrook!

AANKOOP STICKER 2004 VOOR G.F.T.-BAK
INVULLEN IN DRUKLETTERS A.U.B.

10. Openingsuren en telefoonnummers
van andere diensten:

(strook gemeente)
Naam: ............................................................................

- PWA
Mia Maleu - 011.70 29 01, gsm 0476. 25 64 76
Openingsuren:
voormiddag: ma - vr. 9-12u
woensdag 9-11u * namiddag 13 tot 15u
vrijdag van 13u tot 14.30u
donderdag gesloten.

Voornaam : ...................................................................
Straat + Nr. : ...................................................................
Nr. G.F.T.-bak (zie deksel) : .............................................
Datum aankoop sticker : ..................................................

- VDAB: 011. 70 29 02 - 03 - 04 (3 lijnen)
Openingsuren:
ma tot vrijdag 9-12u
namiddag na afspraak
donderdag gesloten.

Prijs : • kleine bak : ê 12,50 • grote bak : ê 25,00

- Brandweer: dringend 100
Brandweer Landen 011. 83 22 88 of 011. 83 22 41 beiden niet
dringende hulp.
Brandweer Tienen voor Budingen 016. 81 33 33 dringend en
016. 81 35 55 niet dringend.
- Politie: dringend 101 anders PZ LAN zie blz. 5
- Tele-onthaal 106
- Child focus 110
- Ongeval en agressie Europees 112
- Centraal weekendnummer artsen: 011. 78 31 31

AANKOOP STICKER 2004 VOOR G.F.T.-BAK
INVULLEN IN DRUKLETTERS A.U.B.
(strook gezinshoofd)
Naam: ............................................................................
Voornaam : ...................................................................
Straat + Nr. : ...................................................................

-T

Nr. G.F.T.-bak (zie deksel) : .............................................
Datum aankoop sticker : ..................................................
Prijs : • kleine bak : ê 12,50 • grote bak : ê 25,00
Droge voeding
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De opvoedingstelefoon
De Opvoedingstelefoon is een laagdrempelig, vrijblijvend en anoniem
initiatief van “vzw De Keerkring” waar iedereen die rechtstreeks betrokken is bij het opvoedingsgebeuren: ouders, grootouders, stiefouders,…
terecht kan met vragen. Ook opvoeders die enkel behoefte hebben aan
een luisterend oor kunnen bij ons terecht.
Opvoeden is ingewikkelder geworden en ouders hebben er nood aan
om bij de opvoeding van hun kinderen hun kring te verruimen, andere
indrukken op te doen, informatie te krijgen en andere perspectieven te
kunnen innemen. Opvoedingsondersteuning gaat niet uit van de veronderstelling dat ouders ‘het niet meer zelf kunnen’ maar moet worden
gezien als een verrijking waar ouders naar op zoek zijn.
Vanuit die behoefte ontstond in 1997 “vzw De Keerkring” als een partner van Kind en Gezin. In 1998 startte de Keerkring ook met pedagogische groepen met kansarme ouders en hun kinderen.
De Opvoedingstelefoon werkt op dit ogenblik met 15 goed opgeleide
vrijwilligers en is op zoek naar meer vrijwillige medewerkers.
Geïnteresseerden kunnen zich op onderstaand adres aanmelden.

Nationale
Damiaanactiecampagne
23, 24 en 25 januari 2004
Onverschilligheid doodt
Sommige catastrofes worden bedolven onder massale
mediabelangstelling, andere worden amper vernoemd. Ondertussen worden aan de andere kant van
de wereld (amper enkele vlieguren hier vandaan) miljoenen mannen, vrouwen en kinderen slachtoffer van
ziektes, zonder dat zij ooit de nieuwsberichten halen.
In deze bijna algemene onverschilligheid, sterven er
jaarlijks miljoenen mensen, anderen dragen levenslang onomkeerbare sporen van hun ziekte. Nochtans
zijn lepra en tuberculose, twee armoedeziektes, perfect te genezen.
Damiaanactie geneest
Jaarlijks worden er 8 à 10 miljoen zieken besmet met
tuberculose waarvan er 2 à 3 miljoen sterven. Jaarlijks
komen er 600 à 800.000 leprapatiënten bij. Het
medisch personeel van Damiaanactie spoort de patiënten op, volgt de behandeling nauwgezet op, geeft
gezondheidsvoorlichting in de scholen en gaat actief
op zoek naar nieuwe patiënten in de onmiddellijke
omgeving van de patiënten.

vzw De Keerkring
Centrum voor Opvoedingsondersteuning,
Dalstraat 69/7 - 9100 Sint-Niklaas.
Tel.: 03. 755 00 71 - Fax: 03. 777 59 99.
E-mail: vzwdekeerkring@pandora.be
webstek: www.opvoedingstelefoon.be
De opvoedingstelefoon Vlaanderen: 070. 222 330.

ADVERTENTIE

-20%
-40%

Lingerie
-30%
Mabecca

Kapelstraat 15, ZOUTLEEUW
011. 78 30 51

Reeds 40 jaar
Damiaanactie ontstond in 1964. In de afgelopen 40
jaar verzorgde Damiaanactie reeds miljoenen lepra-en
tuberculosepatiënten. Miljoenen mannen, vrouwen en
kinderen vonden opnieuw hoop en toekomst, en
bovenal waardigheid. Miljoenen mannen, vrouwen en
kinderen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika werden
gespaard van de dood, verminkingen en uitsluiting.
Dit dankzij Damiaanactie en de inzet en vrijgevigheid
van de Belgische bevolking.

Koopjesdagen vanaf zaterdag
3 januari van 10 tot 18 u.
Extra open op zondag
4 januari van 14 tot 18 u.

Einde reeksen: BH, slips, Sloggi,
body’s, nachtkleding dames & heren,
kinderondergoed, ...

Droge voeding
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ê 40 voor een mensenleven
Een behandeling voor lepra en tuberculose kost slechts
ê 40. Dankzij uw ondersteuning kan Damiaanactie
haar reeds 40 jaar durend werk verder zetten: zieken
genezen en hen een menswaardig bestaan geven.
U kunt een gift doen op rekeningnummer 0000000075-75. (Giften vanaf ê 30 geven recht op een fiscaal attest.)

Zoutpot nr.19/2004

Toerisme

Dit folkloristisch gebeuren is, al sinds
1969, een herleving van een oud volksgebruik waarbij op 6 januari rondgangen
en optochten herinneren aan de 3 Wijzen
uit het Oosten die naar Bethlehem kwamen om de Koning der Joden te aanbidden en Hem geschenken te brengen. Dit
bedelzingen is een overblijfsel van oude
mysteriespelen. ‘Stak-het-Oep’ is een
vervorming van ‘Steek-het-op’: hiermee
wordt een uitgeholde biet bedoeld die
dient als lantaarntje, soms met een mooi
getande rand in de vorm van een
koningskroon. De deelnemende groepen
worden tussen 18 en 19u ontvangen op
het Historisch Stadhuis en beoordeeld
door een jury. Er worden geldprijzen
(ê 500) voorzien voor de mooiste groep,
de mooiste biet, de meest religieuze
voorstelling en de mooiste Driekoningen.
De groepen trekken met paard en kar
door de straten van Zoutleeuw waar voor
deze gelegenheid de straatlichten tussen
18 en 22u worden gedoofd: de uitgeholde bieten en een levende kerststal zorgen
voor een heel speciale sfeer.
Er is warme wijn en/of chocolademelk
voor alle aanwezigen!

Internationale Carnavalstoet
De festiviteiten van ‘De Ridders van de
Greun Rat’ starten al op vrijdag 5 maart
met een heuse kroegentocht door het
centrum van Zoutleeuw.
Op zaterdag 6 maart is het Prinsenbal
met discobar in zaal “De Kring”, Vincent
Betsstraat (vanaf 20.11u).
Op Zondag 7 maart rijdt de Internationale Carnavalstoet uit om 14.11u,
gevolgd door een verkleed bal vanaf
17.11u in zaal “De Kring”. Carnaval te
Zoutleeuw wordt op maandag 8 maart
om 20.11u afgerond met ‘Rattengooien’
(dit zijn kleine poppetjes) vanaf het balkon van het Historisch Stadhuis en diegene die de juiste ‘rat’ kan vangen krijgt de
‘Gouden Rat’ (een ketting).

Peper en Zout

Cultuurbeleidsplan:
stand van zaken
Naar aanleiding van het cultuurdecreet
van 13 juli 2001 houdende ‘het stimuleren
van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid’, zijn we in maart 2003
begonnen met de voorbereiding en de
opmaak van een cultuurbeleidsplan voor
de stad Zoutleeuw.
De enquête ‘Je vinger in de cultuurpap’
heeft ons een eerste indicatie gegeven
van de mening van een grote groep
Leeuwenaars over een aantal aspecten
van het culturele leven in onze stad.
Met de regiegroep, die samengesteld
werd uit mensen die elk op één of andere manier betrokken zijn bij het culturele
en verenigingsleven in onze stad, werd
vervolgens begonnen met het uitwerken
van het door het decreet verplichte uitgebreide theoretische gedeelte van het
cultuurbeleidsplan. Op basis van de
resultaten van de enquête, in combinatie
met een grondige analyse van zowel de
specifieke maatschappelijke situatie als
het huidige culturele leven in Zoutleeuw,
is de regiegroep er in geslaagd om een
visie te formuleren met betrekking tot het
cultuurbeleid in onze stad. Deze visie
wordt vertaald in een aantal doelstellingen en het realiseren van deze doelstellingen zal richting geven aan het cultuurbeleid van de komende jaren (tot
2007).
Een volgende stap in de opmaak van het
cultuurbeleidsplan is het terugkoppelen
van de door de regiegroep geformuleerde visie en doelstellingen naar de praktijk van het culturele veld. Daarom zal in
de loop van de maand januari de voorlopige versie van het cultuurbeleidsplan
voorgesteld worden aan de culturele verenigingen en andere geïnteresseerden.
Zij kunnen hun opmerkingen en suggesties formuleren, zodat hiermee kan
rekening gehouden worden bij de definitieve versie van het cultuurbeleidsplan.
In februari zal deze definitieve versie dan
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besproken worden op de cultuurraad en
na een gunstig advies voorgebracht worden in de gemeenteraad.
Het definitieve plan dient, met de goedkeuring van de cultuurraad en de
gemeenteraad, uiterlijk op 31 maart 2004
ingediend te worden bij het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap. Een
goedkeuring van het plan door het
Ministerie betekent een aanzienlijke
financiële tegemoetkoming voor de uitvoering van dit plan tot 2007.
Begin januari zullen de culturele verenigingen uitgenodigd worden voor een
toelichting bij de voorlopige versie van
het cultuurbeleidsplan van Zoutleeuw.
Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.
Voor meer info en de definitieve datum
van deze bijeenkomst kunt u terecht bij
de cultuurbeleidscoördinator, Petra
Mombaerts, 011. 78 02 53
of cultuur@zoutleeuw.be.

Roger Vande Wiele

35ste Stak-Het-Oep

Geleid bezoek
Sint-Leonarduskerk
Zondag 4 januari 2004 om 15 u
Zondag 1 februari 2004 om 15 u
Zondag 7 maart 2004 om 15 u
Toegang kerk ê 1,25.
Duur rondleiding 1 uur. Samenkomst
in het portaal van de kerk.
Info: Toeristische dienst 011. 78 12 88.
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“Week van de Amateurkunsten” in Vlaanderen. Kunst
waar je op valt! – Zorg jij voor de uitschuiver?”
Gepassioneerde amateurkunstenaars die iets te vertellen hebben en
dat graag op een kunstzinnige manier doen worden door het Vlaams
Centrum voor Amateurkunsten (VCA) uitgenodigd om deel te nemen
aan de negende editie van de WAK (Week van de Amateurkunsten)
die loopt van vrijdag 30 april t.e.m. zondag 9 mei 2004.
Om mee te doen volg je de volgende stappen:
- Organiseer in je gemeente een evenement (een tentoonstelling,
concert, dansrecital, kooroptreden, toneelopvoering, kunsthappening…). Doe dit alleen of in samenwerking met je vereniging of
met andere kunstenaars en groep… Zorg voor een locatie, de
organisatie, Sabam enz….
- Vraag een deelnameformulier aan de dienst cultuur (Gemeentelijke coördinator voor de WAK: Petra Mombaerts, 011. 78 02 53.
Bezorg dit uiterlijk 20 januari 2004 terug bij de gemeentelijke coördinator, die het zal bezorgen aan het VCA.

De schatten
van het stadhuis
De monumentale muurschildering
van Maurice Langaskens
In 1912 bestelt de Minister van Wetenschap en Kunst
twee grote panelen voor het stadhuis van Zoutleeuw
bij de decoratieschilder Maurice Langaskens. Dit is
zijn eerste grote officiële opdracht. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog worden alleen de
schilderijen ‘Keizer Karel’ en ‘Le Symbole de la
Famille’ uitgevoerd. Het allegorische werk over de
familie bestaat uit de heilige Leonardus, de patroon
van de stad, tussen de verloofden en de familie. De
bloemen staan voor het voorspel van het leven, de
overvloed van fruit voor de vruchtbaarheid.

Nieuwe stads- en horecagids
Zowel het individueel- als het groepstoerisme in onze stad zit
fors in de lift. In hun voortdurend streven naar een professionele aanpak heeft de toeristische dienst zopas een officiële
toeristische stads- en horecagids klaar.
De gids is 2-delig opgevat: in een eerste (4-talig) deel, krijg
je een overzicht van het rijke toeristische aanbod van onze
stad, evenals een mooi overzicht van de diverse evenementen, wandelingen, enz.
In het tweede deel worden de
horecazaken voorgesteld. Heb
je bijvoorbeeld vrienden op
bezoek die de stad en de
omgeving willen verkennen en
daarna van een streekbiertje of
een lekkere schotel willen
genieten? Wel dan wordt deze
gids een handig en zelfs onmisbaar instrument.
De gids is gratis verkrijgbaar
op de toeristische dienst.

Droge voeding
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Maurice Langaskens (1884 - 1946) woont het grootste deel van zijn leven in Schaarbeek en is lid van de
Brusselse kunstkring Pour l’Art. Hij wordt beïnvloed
door het Symbolisme en de Idealistische Kunst en is
een meester in de monumentale en grafische kunsten. De Eerste Wereldoorlog brengt de schilder door
als krijgsgevangene in Duitsland. Tijdens zijn verblijf in de kampen van 1914 tot 1918 realiseert hij een
aantal van zijn meesterwerken: realistische portretten en sfeerbeelden van het kampleven. Na de oorlog ontwerpt hij gebrandschilderde glasramen (o.a.
voor de Necropolis van Grimde) en monumentale
muurdecoraties voor de schouwburg van Leuven.
Tot 18 april 2004 loopt in twee musea in Ieper de
overzichtstentoonstelling over Maurice Langaskens.
Annemie Raes

Zoutpot nr.19/2004

van 1 oktober en met 30 november 2003

Zoutleeuw

Budingen

Overledenen

Geboorten

Degros André

Dupont Luna

Huybrechts Maria

Ruytings Thomas

Loosen Kimberly

Sevenants Lotte

Van Es Maria

Vandevelde Sander

Nieuwkomers

Beelen Dominiek en Melotte
Ilse en kinderen
Simon en Eline

HalleBooienhoven
Droogmans Celien

Desard Ivo en Chibas Ortiz
Dalaidis
Flossy Dimitri, Dewil Nathalie
en Flawinne Aliyah
Horemans Monika en
Vaes Angelo
Mans Jan en Vaneylen Sabine
Mellaerts Robert en
Ruytings Georgette

Nieuwkomers

Breuval Dimitri
De Buys Cindy en Vits Kathy

Rofessart Rosalie
Schoubben Joanna
Schulz David en
Kempeneers Anna
Vanbrabant Maria
Van den Eynde Yves

03.10.1953

Ponsaerts Ludovicus

Louis Vandervelpen en

Vandenputte Maria

Juliana Neuteleers

Nieuwkomers

Franciscus Denivel en

Coune Bart

Maria Oliviers

Dehairs Sarah

René Pacolet en

Denys Pascal en

Anny Morren
10.10.1953
René Mottoul
en Yvonne Beelen

zoon Mathijs Juul

Gurny Joseph

Michiels Sabrina

Mahy Rohnny
Pieters Nicole en

Gouden huwelijken

Filtjens Antonia

Mathijs Ann en

Ferauche Jessy

Moonen Ineke

Overledenen

Finaut Katrien

Dekinderen Christophe en

Mertens Rohnny

Vanbrabant Sara

Coomans Miek

Dejesa Merry Lynn

Michiels Sylvie

Vanherck Roland en

van Looijen Raven

Mettens Ferdinand
Vandendijck Maria

Max Vanessa

Strauven Anna

Heusdens Paul
Rosseels Armand

Swinnen Chantal
Singh Sukhwinder en

Overledenen

De Angelis Ghenio

Pacolet Benny en

Geboorten

Vanluyten Senne

Blockx Kurt

Huwelijken

Nicolas Eveline

Pieters Maria-Joanna

Rogiers Sören en Ulrike

André Jordens en

Van Geertruyden Tania en

Simonne Pulinckx

kinderen Björn en Klein

Raja Mohammad

Yanni

Schroyen Frank

Willems Brandon, Enrico en

Simons Jozef en Mathijs Dolly

Nikita

Wittendorp Raf en
Winnen Ilse

17.10.1953

24.10.1953
Albert Coningx en
Julienne Vanderspikken
24.12.1953
François Peetermans en

Vanlangendonck Erik en

Celina Raskin

Beernaert Diane

De redactie van Zoutpot wenst iedereen een 2004 met veel leesplezier

Droge voeding
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Bibliotheek

Lezersrubriek

Nieuwe aanwinsten!

Jef Geeraerts, De
zaak Alzheimer:
IJzersterke, intelligente misdaadroman. Nu ook verfilmd.

Proficiat!
Langs deze weg wil ik de
diensten van de stad
Zoutleeuw even in de bloemetjes zetten.
De bermen zijn mooi en kort
gemaaid. Zeer goed gedaan, het
oogt zeer proper! Sinds de komst
van de blikjesvangers wordt onze
blauwe zak niet extra meer gespijzigd met de rommel die tussen onze
struiken ligt. Dank je wel Zoutleeuw!
Ook de politiediensten van de regio
Zoutleeuw komen in aanmerking.
Wanneer men hen dringend
oproept, ook ‘s nachts, zijn ze
binnen het kwartier en zeer gepast,
ter plaatse. Proficiat! Het mag ook
eens een positieve noot zijn, nietwaar?
M.S.

Nacht van
de duisternis
Nog nooit was een nacht zo
mooi als die van 8 november 2003. Het was nog eens
een nacht van uit mijn kindertijd.
Vol stond de maan zuidelijk hoog
Zoutleeuw te verlichten. Nog nooit
fonkelden zoveel sterren aan de
wolkenloze hemel. Immens was de
stilte omgeven door een eindeloosheid, die men alleen in de woestijn
kan beleven. Sirius en de melkweg
... ik dacht dat ze alleen maar in
boeken bestonden.
Voor mijn part mag deze ene nacht
van de duisternis een sprookje van
duizend en een nacht worden.
N.S.

Peper en Zout

Een greep uit het aanbod…

Pieter Aspe, 13:
Leest als een TGV!

In vrije val. Armoede in
België: De 7 portretten
van kansarme
Vlamingen grijpen naar
de keel.

Jongens & Wetenschap 2:
Vervolg op de eerste uitgave van het gelijknamige Radio 1 programma.

J.K. Rowling, Harry
Potter en de Orde van
de Feniks: De nieuwe
Harry Potter is opnieuw
fantastisch spannend…

Sluitingsdagen bibliotheek in 2004
Sneller surfen
in de bib…!
dankzij de
ADSL-verbinding
(sinds december ‘03)
dankzij
2 gloednieuwe
computers
(binnenkort!)
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01.01.04
03.01.04
12.04.04
01.05.04
20.05.04
31.05.04
01.06.04
21.07.04
01.11.04
11.11.04
15.11.04
24.12.04
25.12.04
31.12.04

donderdag
zaterdag
maandag
zaterdag
donderdag
maandag
dinsdag
woensdag
maandag
donderdag
maandag
vrijdag
zaterdag
vrijdag

Nieuwjaar
Personeelsfeest
Paasmaandag
Feest van de Arbeid
O.L.H. Hemelvaart
Pinkstermaandag
Pinksterkermis
Nationale Feestdag
Allerheiligen
Wapenstilstand
Prinsjesdag
Kerstavond
Kerstmis
Oudejaarsavond
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Mons

Bazo-Kids

© Luk

badmintonles & training voor kinderen
Wanneer? vanaf dinsdag 13 januari 2004, lessenreeksen &
training, telkens op dinsdag van 19 tot 20u. De lessen worden gegeven tot eind mei en worden hervat half september.
Voor wie? 2 leeftijdsgroepen: kinderen van 8-11
jaar en jongeren van 12-15 jaar. Zowel jongens
als meisjes zijn welkom.
Waar? in cc De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1A, Zoutleeuw
Lidgeld? ê 50 voor 12 maanden (inbegrepen: verzekering, huur van de zaal, shuttles, lessen)
Nog meer?
- Na 20u kunnen kinderen nog vrij spelen (geen les) tot
20u30.
- Ook op donderdag kan men vrij spelen vanaf 20u.
- Ook tijdens de zomervakantie kan er gespeeld worden op
dinsdag.
info?
Roger Vande Wiele: 011 789 030 rogervdw@pi.be
Veerle Van Mele: 011 784 386 veerle.vanmele@skynet.be
Inschrijven? in de Passant (secretariaat) of bij het bestuur
van bazo, hiervoor kan je langskomen op dinsdag of donderdagavond vanaf 20u in de Passant. Betalen kan dan ter
plaatse of via overschrijving op 979-9711253-06 (vermelding: Bazo-kids + naam).
Schrijf tijdig in, de plaatsen zijn beperkt.

Hagelandse Boekenbeurs
Op Zondag 18 januari 2004 van 10 tot 17u organiseert de Toeristische
dienst de Beurs voor tweedehandse en antieke boeken, handschriften, prentkaarten, strips enz. De toegang is gratis.
Info: Annemie Raes 011. 78 12 88.

Peper en Zout

Hongerig naar meer:
Bob De Moor
andermaal in
De Passant!
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Bob De Moor voorstellen hoeft
niet meer: iedereen was het
er roerend over eens: zijn
acteursprestatie in het hilarische ‘Iguanodons’ (De
Passant 05.02.03) vraagt
naar meer!
Auteur Jo Van Damme (Canvas: ‘De rechtvaardige
rechters’) schreef andermaal een pittig stuk voor
Bob De Moor:
‘De laatste hongerkunstenaar‘, jawel hongeren als
een variété-act! Het hoofdpersonage Emilio Flores
is niet altijd hongerkunstenaar geweest. Hij begon
zijn carrière als goochelaar op feesten en partijen,
kende een periode als ontsnappingskunstenaar.
Vrijwel zeker was hij op weg naar grote triomfen,
als er niet tijdens één van zijn optredens dat incident was geweest. Een spijtig voorval dat hem in
de armen van De Liefde dreef, maar dat ook aan de
bron lag van een
bitter geheim dat
voor immer onuitgesproken moet
blijven. Hoe het afloopt zien we wel.
Feit is dat Bob De
Moor met zijn naturel en onnavolgbaar verteltalent
het publiek in de
ban zal houden.
Om deze tekst vorm te geven werd Bob De Moor bijgestaan door Danny Keuppens voor de regie en
Lien Wauters voor het decor.
De Cultuurraad van Zoutleeuw zorgt voor de organisatie. Tickets kosten ê 12. Jongeren, senioren en
minder validen betalen ê 10. Te koop bij de
Toeristische dienst, de bib en de FNAC-vestigingen.
Reserveren kan ook op 011. 78 12 88.
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Verborgen geschiedenis
Echte Leeuwenaars zijn trots op hun stad. We lopen alle dagen door de drukke
straatjes van het centrum en vragen ons allang niet meer af waar al die toeristen nu
naar komen kijken. Natuurlijk weten we wel dat Zoutleeuw ooit rijk en machtig was
en hebben we echo’s opgevangen van heroïsche gevechten en allesvernietigende rampen. Maar het fijne weten we er toch niet meer precies van. Waar stond nu weer die
citadel en waar is ze dan naartoe? Waarom is Zoutleeuw nu zo “gewoon” als het
vroeger zo machtig was?

Het antwoord op deze en zoveel andere
vragen zit verborgen in vergane muren,
onder vreemde bulten in weides en in
vergeelde perkamenten. De verborgen
geschiedenis fluistert door kostbare
beelden in de kerk en uit de voegen van
vergrauwde muren sijpelt een niet vergeten verhaal dat de eeuwen blijft trotseren. Met de rubriek “verborgen
geschiedenis” zullen we in de komende
edities van Zoutpot even terugblikken
naar een tijd waarin het grootse
Zoutleeuw op gelijke voet stond met
Brussel en Antwerpen; een stad waar de
machtigen der aarde hun onderlinge
geschillen met bloed en tranen probeerden uit te wissen. De prijs die Zoutleeuw
daarvoor betaald heeft, maakt onze stad
tot wat ze nu is.

St.-Sulpitius was de bisschop van
Bourges (Frankrijk) en Remaclus was
zijn leerling. Remaclus noemde dus de
eerste kerk van Zoutleeuw naar zijn
leermeester. De St.-Sulpitiuskerk bleef
bijna 600(!) jaar de parochiekerk van
Zoutleeuw. In 1231 ging die titel naar de
St.-Leonarduskapel, de huidige centrale kerk.
- 1307 is de belangrijkste datum in de
geschiedenis van Zoutleeuw. Toen
werd onze stad door Hertog Jan II verheven tot één van de zeven vrije steden
van het hertogdom. De zes andere
waren Leuven, Brussel, Antwerpen, ’s
Hertogenbosch, Tienen en Nijvel. Ah,
we zouden maar een stadje van niemendal zijn!

Vergeten weetjes:
- de huidige toneelgroep “De Gezellen
van Vliebergh” is de voortzetting van
een rederijkerskamer die “Leliekens
uuten Dale” heette. Dat “uuten Dale”
komt van het gehucht “Daalhem” dat
zich langs de huidige Schipstraat
bevond.
- In 1435 stonden er 797 huizen in
Zoutleeuw en telde het 5579 inwoners.
Tweehonderd jaar later waren er daar
nog 800 van over. In 1676 waren 120
huizen in één nacht afgebrand. Het
leger van Lodewijk XIV (de Zonnekoning) had alles rond Zoutleeuw
onder water gezet en van de stad een
onleefbaar moeras gemaakt. In 1693
brak een tweede grote brand uit en 20
jaar later vernielde een derde brand
het centrum dat pas terug was opgebouwd.
Volgende keer: Waar is die citadel naartoe?
Gaston Pulinckx

ADVERTENTIE

Wat elke Leeuwenaar moet weten:
- De eerste vermelding van Zoutleeuw
dateert van het jaar 657. Het heette
toen “Lewa”, hetgeen “leeuw” betekent. Het voorvoegsel “Zout” kwam er
pas later bij en wel omdat het onderscheid diende te worden gemaakt met
“St.-Pieters-Leeuw”. Dat woordje
“Zout” zou afkomstig zijn van “Soudie”, wat “soldaat” betekent. Er zijn
nog andere verklaringen geopperd in
de loop der tijden, maar deze is het
meest waarschijnlijk.
- De eerste nederzetting ontstond NIET
op de Grote markt, maar wél op de
heuvels achter het huidige voetbalveld
van de Rode Duivels en achter het nieuwe rusthuis. Op die heuvel bouwde de
Heilige Remaclus de St.-Sulpitiuskerk.

Peper en Zout

BOETIEK

VIVE
St.-Truidensestwg. 3 - b2 • 011. 78 52 47

wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar en
dankt haar cliënteel voor het vertrouwen.
Solden vanaf zaterdag 3 januari,
ook open op zondag 4 januari.

Openingsuren:
di, wo, do, za: 10-12 en 13.30u-18u
vrijdag 10-12 en 13.30u-18.30u

16

Zoutpot nr.19/2004

Vanaf deze editie van Zoutpot starten we met een nieuwe rubriek ‘Mijn lie(ë)fste
plekje’. Het vervangt ‘In de keuken van…’ en ‘Idyllisch Zoutleeuw’ die drie jaargangen lang hebben gelopen. Nu willen we een nieuwe invalshoek introduceren om
iedereen een kans te geven iets boeiends te vertellen over het plekje in Zoutleeuw
waar hij of zij het allerliefst vertoeft. Iedereen die meent zich in deze oproep te herkennen kan, ja moet zich opgeven bij het redactiesecretariaat van Zoutpot, waarvan u de coördinaten vindt in de colofon op blz. 2. Wij komen dan langs voor een
babbel en een foto. We hopen op veel respons.

Beiden wonen vlakbij in de Koepoortstraat en komen hier geregeld wandelen
en kijken. Altijd komen zij naar datzelfde
plekje. Dan zullen ze het onderhand toch
wel gezien hebben, menen wij. Maar zij
vinden van niet. ‘Het licht is hier elke keer
anders’, zegt Pierre die al meer dan 40
jaar gebeten is door de fotografie. Als
misdienaar namen de kapelaans Vandeput en Steeno hem mee naar hun donkere kamer om te helpen bij het ontwikkelen van hun zwartwit foto’s. ‘Dat was je
reinste magie. Dat heeft me nooit meer
losgelaten. Het ging van kwaad tot
erger.’ Sinds twee jaar is ook Janine door
diezelfde microbe van haar man besmet
geraakt. De oud-treinbestuurder en zijn
vrouw zijn met pensioen en het grootste
gedeelte van hun vrije tijd besteden zij
aan hun passionele hobby. Tijdens onze
losse babbel raken we onder de indruk
van zijn gedrevenheid om de ultieme
foto van ‘achter de molen’ te maken.
‘Nergens is het licht zo mooi als hier. Op
geen enkele plek in Zoutleeuw drijven de
wolken mooier en imposanter over de
Gete. Elke keer opnieuw ontdekt mijn oog
door de zoeker van de camera nieuwe
fotogenieke hoekjes. Hoewel ik hoe langer hoe meer besef dat fotograferen alles
te maken heeft met de kunst van het isoleren en weglaten, wil ik toch altijd onze
indrukwekkende Leonarduskerk op de
achtergrond. Elk seizoen kleurt de locatie

Peper en Zout

‘achter de molen’ ook anders. Als fotograaf probeer je telkens de sfeer van dat
ogenblik te vatten. En als dan op de
afgewerkte foto die authenticiteit niet
alleen zichtbaar, maar ook tastbaar en
haast ruikbaar is geeft mij dat een enorme voldoening. Dat zijn dan opnames
die niemand anders heeft en die ik met
fierheid op onze fotoclub Renovat toon.
Vaak ook worden zij ingestuurd naar
provinciale en nationale wedstrijden. Het
gebeurt geregeld dat ik met een of andere opname van ‘achter de molen’ in de
prijzen val. Het bekroonde werk wordt
dan niet alleen op onze tweejaarlijkse
expositie in het CC De Bogaard van St.Truiden getoond, maar ook in diverse
fototijdschriften gepubliceerd. Dat geeft
nieuwe moed om nog beter te doen.’

positie en laat ze dan door een computerspecialist van de club inscannen en zo
uitprinten. Zo verzoent zij de traditionele
fotografie met de moderne digitale techniek.
Wat kunnen wij hun nog meer wensen
dan veel verblijf en kijkplezier ‘achter de
molen’.
Toon Willems
Toon Willems

‘Ons lie(ë)fste plekje’
Op onze zoektocht naar Leeuwenaars met
een favoriet plekje, stootten we bij toeval
‘achter de molen’ op Pierre & Janine.

‘Voor ik gepensioneerd was heb ik ook
nog veel gefilmd. Eerst met een super 8,
later met een videocamera. Heb zelfs in
1993 op het internationaal filmfestival
voor amateurs in Praag met ‘Van boom
tot kapstok’ de eerste prijs behaald voor
de beste documentaire! Ik heb als cameraman drie langspeelfilms opgenomen.
Beelden schieten heeft mij altijd gefascineerd.
De laatste zeven jaar ben ik weer helemaal terug bij mijn oude liefde: fotografie in kleur en witzwart.’
Ook Janine is nu aangesloten bij Renovat.
Zij houdt meer van montagefotografie.
Niet dat ze digitaal werkt, maar ze schikt
de foto’s die ze met een traditionele
camera maakt tot een expressieve com-
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Pierre & Janine Moyson-Leemans
Koepoortstraat 5 - 3440 Zoutleeuw - 011. 78 41 52
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Allerbeste wensen voor 2004

7
Marktkramers
Zoutleeuw

7

Grote Markt 25 - 3440 Zoutleeuw
tel. 011. 78 50 02 - 011. 78 50 03

7

WENSEN U EEN GELUKKIG
EN VOORSPOEDIG 2004

7

Iedere donderdag van harte welkom
op de Grote Markt van 14 tot 18 uur

Open van 12 tot 14u30 en van 18 tot 21u30
zaterdagavond tot 22u

7

Maandagavond en woensdag gesloten

Extra koopjesdagen:
vrijdag 2 jan. van 14 tot 18 uur
zat. 3, zon. 4 & ma. 5 jan. van 10 tot 18 uur

n
e
d
-70%
t
l
o
t
o
S
-20 tot -70% en zelfs meer
op de ganse wintercollectie

Noteer de deadlines van Zoutpot voor 2004
Zoutpot 20
Zoutpot 21
Zoutpot 22
Zoutpot 23
Zoutpot 24
Zoutpot 25

Peper en Zout

-

maart - april:
mei - juni:
juli - aug.:
sept. - okt.:
nov. - dec.:
jan. - febr.

12.02.04
15.04.04
17.06.04
12.08.04
14.10.04
2005: 09.12.04

Van de gelegenheid maken we graag gebruik om iedereen
die teksten of mededelingen wil laten opnemen in Zoutpot
met aandrang te vragen hun teksten digitaal aan te leveren
op het redactiesecretariaat carla.reynders@zoutleeuw.be. Zij
die geen Pc of Internetaansluiting hebben kunnen helemaal
gratis gebruik maken van die faciliteiten in onze bibliotheek.
Het personeel zal graag helpen bij eventuele problemen.
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Roger Vande Wiele

Zoutleeuw
ft
lee

3 januari:
Kon. Fanfare St.-Cecilia “1944-2004”, Nieuwjaarsconcert i.s.m.
The Swingtimers Big Band in de Passant, aanvang 20u,
vvk: ê 3 - kassa: ê 5. Info: 011. 78 30 22.

4 januari:
Toeristische Dienst, gratis rondleiding in de Sint-Leonarduskerk
om 15u. Samenkomst in het portaal van de kerk.

Herbert Flack was met ‘vrouwen’ te zien in De Passant op 12/11 ll.
org. Cultuurraad

6 januari:
Stak-Het-Oep, driekoningenfolklore, stadhuis, Grote Markt, aanvang om 18u.
De seniorenraad richt een tweede sessie Yoga in. Inlichtingen bij
Yvette 011. 78 48 34.

24 januari:
Oudercomité “De Bron”: schoolbal in de parochiezaal van
Budingen. Aanvang 20u.

27 januari:

7 januari:
WiP: Cultuurraad, monoloog door Bob De Moor “De laatste hongerkunstenaar”, aanvang 20.15u. Zie ook blz. 15.

De bond ”Vooruit” gaat naar Vorst Nationaal voor het jaarlijks
nieuwjaarsconcert. Prijs: ê 18 (bus + entree). Inschrijvingen:
Yvette 011.78 48 34, Nicole 011. 78 24 38, Soc. Mut. 011. 78 44 31.

11 januari:

30 januari:

Chiro Jeugddroom Halle-Booienhoven: pannenkoekennamiddag
in de parochiezaal van Halle-Booienhoven.
Inl. candy_fosse@hotmail.com.
De moedige pedaaltrappers: mosselfestijn in de parochiezaal van
Budingen van11.30u tot 14u en van 17 tot 20u.
Inschrijvingen tot 6 januari 2004 op 011. 58 88 10.

Rode Kruis Zoutleeuw: Nieuwjaarsreceptie. Info: 011. 78 09 62.

31 januari:
SP.a Zoutleeuw, SVV en vzw Vooruit: eetfestijn in Zonnegroen,
St.-Truidensesteenweg 44 Zoutleeuw, van 17 tot 21u.

12 januari:

1 februari:

SVV Zoutleeuw: bloemschikken in het Sociaal centrum, Grote
Markt 24. De les start om 19.30u en kost ê 6. Info Nicole Limborghs
011.78 05 02, Marleen Goossens 011. 78 20 12.

Toeristische dienst: gratis rondleiding in de Sint-Leonarduskerk
om 15u. Samenkomst in het portaal van de kerk.
SP.a Zoutleeuw, SVV en vzw Vooruit: eetfestijn in Zonnegroen,
St.-Truidensesteenweg 44 Zoutleeuw, van 11.30u tot 16u.

18 januari:

Toon Willems

Oudercomité Kath. Sec. Onderwijs: pannenkoekenfestijn van 14
tot 18u in de refter van de Middenschool. Tegelijkertijd loopt er een
kaarten- en posterbeurs van uitgeverij Muurkranten.
Info: 011. 48 48 78.
Toeristische dienst: Boekenbeurs van 10 tot 17u in de Passant.
Info: 011. 78 12 88.
Wandelclub Halewijn: Wintertocht BPWC. Vertrek aan de parochiezaal achter de kerk van Budingen van 8 tot 15u.
Afstanden 4-6-12-20 km.

21 januari:
Rode Kruis: bloedinzameling in De Passant van 18u tot 20.30u.
22 januari:
K.A.V.: demonstratie “Optrekgordijnen en tafellinnen” om 19.30u
in ’t Dreefje, Dungelstraat 13. Info: 011. 78 12 78.

Peper en Zout

Officiële proclamatie van de naam ‘Ridder vande Wijer
gezelschap’ Budingen door de voorzitter Paul Matterne.
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Toon Willems

4 februari:
WiP: Pro Arte Lewa: filmforum om 20u in de Passant.
Info: Greta Smagghe 011. 78 90 30.
7 februari:
K.W.B. Zoutleeuw: bowlingavond om 19u in de BETA bowling te
Sint-Truiden. Info: Paul Peetermans 011. 58 87 16.

8 februari:
K.A.V.: Lichtmisviering en kinderzegening in de kerk van Halle Booienhoven om 14.30u. Info: Rosette Torsin
“Jonger dan je denkt” gepensioneerden Dormaal: vanaf 14u.
pannenkoekennamiddag in het lokaal Zoutleeuwsesteenweg 11.

Gospel met Barbara De
x in

Budingen.

21 februari:
Jonggezinnen Budingen: quizavond, aanvang 20u.
Info: 011. 78 25 61.

9 februari:
SVV Zoutleeuw: bloemschikken in het Sociaal centrum, Grote
Markt 24. De les start om 19.30u en kost ê 6. Info Nicole
Limborghs 011.78 05 02, Marleen Goossens 011. 78 20 12.
De bond “Vooruit” gaat naar Sint-Joris Winge voor een shownamiddag met Eddy Smets. Prijs ê 16 (bus + warm middageten en
avondbroodje). Inschrijvingen: Yvette 011. 78 48 34, Nicole 011. 78
24 38, Soc.Mut 011. 78 44 31 of Roger Bergé 011. 78 02 42.

28 februari:

13 februari:

6 maart:

K.W.B. Zoutleeuw: Trappistenavond in de eetzaal van de Vrije
Basisschool St.-Leonardus om 20u. Inschrijven voor 10.02.2004.
Info: André Beelen 011.78 19 94.

Parochie St.-Martinus: breugelavond met spek en eieren &
zwarte en witte pensen in het Kosterhuis Dormaal vanaf 18u.
Inl. 011. 78 10 08.
Carnavalvereniging De Greun Rat: om 20.11u prinsenbal met
discobar.

Chiro Jeugddroom Halle-Booienhoven: Chirofuif.
Inl. candy_fosse@hotmail.com.

5 maart:
Carnavalvereniging De Greun Rat: om 20.11u begint de kroegentocht.

14 februari:
Atletiekclub Sparta Zoutleeuw: twaalfde eetfestijn in de kantine van de Atletiekpiste, Tiensestraat Zoutleeuw van 18 tot 22u.
Menu: spaghetti, koninginnehapje, koude schotel met zalm.
Inlichtingen en inschrijvingen Betty Roggen 011. 78 25 08.

7 maart:
Carnavalvereniging De Greun Rat: om 17u verkleed bal.

8 maart:

19 februari:
K.A.V.: demonstratie koken “ De smaak van Italië” om 19.30u in
‘t Dreefje, Dungelstraat 13. Info: Rosette Torsin 011. 78 12 78.

Foto’s: Roger Vande Wiel
e

Carnavalvereniging De Greun Rat: om 20.11u rattengooien
vanaf het pui van het stadhuis.

... kinderanimatie me
t Micha Marah

t in De
Aankomst van de Sin

Passant en...

20

