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Vorig snuifje had ik het over oude weerspreuken die gekoppeld waren aan een heilige op de almanak. Staan wij er nog wel bij stil dat het maken van een bruikbare
nauwkeurige tijdsindeling voor onze voorouders niet zo simpel was? Dat zo’n kalender dus met veel vallen en opstaan tot bij ons is gekomen?
Onze huidige Gregoriaanse kalender vindt zijn oorsprong in het oude Rome van 753
v.Chr. De lengte van hun maand was gelijk aan de tijd tussen twee nieuwe manen,
zo’n 29,5 dagen. Vanaf het ogenblik dat de maan één sprankeltje licht liet zien, riep
de ‘pontifex’ (priester) de nieuwe maand uit. Dat uitroepen was in het Latijn ‘calare’.
De eerste dag noemden ze ‘calendae’ en de lijst van al de eerste dagen van de maanden heette ‘calendarium’. Vandaar ons woord ‘kalender’. Hun jaar had toen slechts 10
maanden, telde 304 dagen en begon op 1 maart. Vier maanden hadden 31 en zes hadden 30 dagen. Zij gaven de meeste maanden simpelweg een ‘volgnummer’. Hiernaar
verwijzen nog altijd september (septem = 7), oktober (octem = 8) november (novem =
9) en december (decem = 10).
Het probleem was dat deze maankalender geen gelijke tred hield met de seizoenen.
Daarom inspireerde Numa Pompilius (7e of 6e eeuw v. Chr.) zich op het Egypte van de
farao’s dat al erg lang een kalender hanteerde die gebaseerd was op de omlooptijd
van de zon. Aan het eind van het jaar voegde hij toen januari en februari toe. Alle
maanden kregen nu afwisselend 29 of 30 dagen. Zo ontstond een jaar van 354 dagen.
Maar ook deze kalender voldeed absoluut niet. Al gauw schoven de seizoenen dwars
door het jaar en was het buiten zomer terwijl er winter op de kalender stond! Allerlei
kunstgrepen om de kalender in overeenstemming met het zonnejaar te brengen,
maakten de puinhoop alleen maar erger. Julius Caesar maakte daar in 46 v.Chr. ‘voorlopig’ een einde aan.
Hij nam als basis het zonnejaar van 365 dagen en 6 uren. Door elke 4 jaar een schrikkeldag in te voeren kon het jaarlijkse overschot van 1/4 dag ingelopen worden. De
Romeinse Senaat toonde zijn dankbaarheid door Quintilis (=5), de geboortemaand
van Julius Ceasar, om te dopen in Julius (Juli). Zijn opvolger keizer Augustus vond dat
hij ook recht had op een maand en veranderde de zesde maand ‘sextillis’ in augustus.
Omdat alle keizers gelijk behandeld zouden zijn, haalde men toen bij februari een dag
weg en zette die bij augustus die vanaf dan 31 dagen telde.
Hoewel de Juliaanse kalender een grote vooruitgang was, bevatte hij toch nog een
fout. Een jaar duurt namelijk geen 365 dagen en 6 uur, maar 365 dagen 5 uren, 48
minuten en 14 seconden. Deze kleine misrekening was genoeg om de kalender na verloop van eeuwen uit de pas te laten lopen. In de 16e eeuw liep de natuur al 10 dagen
vooruit op de Juliaanse kalender. Daarom greep paus Gregorius XIII in. Van 4 oktober
1582 sprong men ineens naar 15 oktober. Voorts paste hij de regeling voor schrikkeljaren aan. Schrikkeljaren zijn nu die jaren waarvan het jaartal zuiver deelbaar is door
4. Deze jaren kennen dus 366 dagen, een dag extra. Eeuwjaren niet deelbaar door 400
zijn gewone jaren en alle andere eeuwjaren zijn wel schrikkeljaren. Daarom was 1900
geen schrikkeljaar, 2000 wel en 2100 weer niet.
Toon Willems
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Beste stadsgenoten
In de laatste zitting van de gemeenteraad werd een zeer belangrijke beslissing genomen met verstrekkende gevolgen voor zowel de administratie als het beleid in onze stad. Meer bepaald werd in opvolging van
de binnenkort op rust gaande Marcel Boeckaerts een nieuwe stadssecretaris aangesteld. Deze belangrijke
post werd met name toevertrouwd aan SANDRA BLOCKX, die met duidelijk verschil als beste naar voren
kwam in de aanwervingsexamens. Zij zal haar functie als stadssecretaris opnemen vanaf 1
maart 2004. Het is dus nog wat vroeg om de afscheidnemende secretaris in de bloemetjes te
zetten en een portret te schilderen van de nieuwe stadssecretaris. Uiteraard zal dit wel gebeuren in een van de volgende edities van Zoutpot.
Onder leiding van de schepen van Mobiliteit, Willy Minschart, werd recentelijk met veel succes
“de week van de mobiliteit” gehouden. Ik zeg met veel succes, want alle aangesproken doelgroepen - politie, schooldirecties, oudercomités en leerlingen - hebben hun enthousiaste
medewerking verleend. Er is gebleken dat er nog werk aan de winkel is. Zowel de ingesteldheid
en het rijgedrag van autobestuurders als de kunde en het gedrag van fietsers en voetgangers
als de wegeninfrastructuur laten nog te wensen over. Wat dit laatste betreft zal het nu toch wel
voor iedereen duidelijk zijn dat waar de stad wegenwerken uitvoert de prioriteit steeds gaat
naar fiets- en voetpaden en dus de bescherming van de zwakke weggebruiker. De directe
omgeving van en de routes naar de scholen aan de Budingenweg, Sint-Truidensesteenweg,
Stationsstraat en Vinnestraat werden reeds aangepakt. Volgend jaar wordt een aanvang genomen met de verbetering van de Linterseweg, die eveneens met fietspaden zal worden uitgerust. Infrastructuur is belangrijk, veilige fiets- en voetpaden zijn zonder meer nodig, maar de
mentaliteit van de weggebruiker is zo mogelijk nog belangrijker. Een paar dagen na het afsluiten van de week van de mobiliteit werden op luttele meters van een schoolpoort weer een aantal automobilisten bekeurd wegens overdreven snelheid.
Repressief optreden van de politie blijft blijkbaar even zeer nodig als veilige infrastructuur.
In het belang van eenieders veiligheid zal het optreden van de politie tegen overdreven snelheid dan ook
onverminderd worden voortgezet. Snelheid is een moordenaar zoals nog niet zo lang geleden ook in onze
stad op tragische wijze werd bewezen.
In deze periode gedenken wij onze dierbare doden. Ieder doet dat op zijn manier. Maar iedereen moet door
een massieve muur van verdriet. Medeleven helpt, maar tussen gecondoleerd worden en getroost zijn ligt
een oceaan van tranen. Nochtans het leven gaat onverbiddelijk door en ook zij die rouwen moeten verder
al was het alleen maar omwille van de andere gezinsleden. De bijbel, het meest verkochte en het minst gelezen boek ter wereld, geeft ook hierover raad: “stort tranen over een dode, begraaf zijn lijk, rouw zoals het
betaamt, maar troost U dan in uw smart, want droefheid kan slechts schaden en ondermijnt de gezondheid.”

Uw burgemeester
Rik Dehairs

Droge voeding
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droge voeding

Gemeenteraadnieuws
en jeugdactiviteiten goed. Tegelijk is er ook een overeenkomst
van 28.06.1999 met Iris Consulting, waarbij er thans meerwerken
zijn door het feit dat buiten het A-terrein van de Rode Duivels
dat in gemeenschapsvoorzieningen ligt, de overige voetbalterreinen worden geconcentreerd achter de Passant. De meerkosten bedragen hier ê 3.452.

In toepassing van het decreet van 1998 wordt schepen van toerisme en cultuur, Willy Minschart, afgevaardigd in de adviesraad van de vzw ROB TV.
In toepassing van het decreet van 6 juli 2001, werd Interleuven
opgesplitst in een opdrachthoudende en een dienstverlenende
vereniging. Het afvalbeheer zal ressorteren onder de opdrachthoudende vereniging waarvoor de deelnemende gemeenten
hun bevoegdheid afstaan. De duurtijd van de vereniging is
bepaald op maximaal 18 jaar, uiteraard voor opeenvolgende
keren verlengbaar met maximaal dezelfde termijn van 18 jaar.
In het overlegorgaan wordt schepen van leefmilieu, Roger
Mertens, de afgevaardigde van de stad.

De samenwerkingsovereenkomst project ‘Milieuzorg op school?
Duurzame school! 2003-2004’ wordt goedgekeurd. In uitbreiding van de vorige overeenkomst is thans de aanstelling van
een ‘groene’ leerkracht verplicht, alsook het bijhouden van een
dagboek per cluster met bewijsmateriaal van de uitgevoerde
acties. Per goedgekeurd onderdeel wordt een toelage van ofwel
ê 50 (niveau 1), ê 75 (niveau 2) of ê 100 (niveau 3) voorzien.

De gemeenteraad keurt de wijziging in de statuten van Intergas
goed. De wijziging situeert zich voornamelijk op het vlak van het
maatschappelijk doel, waarin enerzijds de overdracht van de
gasnetten aan Pligas wordt mogelijk gemaakt en waarbij anderzijds het doel van de vereniging wordt uitgebreid tot drinkwater, afvalwater en hemelwater.
Boudewijn Herbots wordt aangeduid om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 24.10.2003 goed te keuren.

Door de provincie Vlaams-Brabant worden na evaluatie van
‘Scholenproject MOS? DUS!’ ê 2900 aan subsidies verdeeld:
- BSGO Leeuwerveld: ê 500.
- Kleine Picasso: ê 375.
- De Bron Budingen: ê 550.
- Vrije Basisschool St.-Leonardus: ê 375.
- Type 8: ê 275.
- Zonnegroen: ê 300.
- Middenschool St.-Leonardus: ê 425.
- St.-Tarcisius: ê 100.

Voornaamste punten op de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering IWM van 29.10.2003 zijn - de statutenwijziging en het beleid voor het jaar 2004.
Schepen Etienne Vanoverbeek wordt door de gemeenteraad
aangesteld om de dagorde goed te keuren.

Op vraag van de Bond Beter Leefmilieu beslist de gemeenteraad
om op zaterdag 8 november 2003 deel te nemen aan ‘de nacht
van de duisternis’. Zie ook blz.6.

De gemeenteraad keurt de statutenwijziging van de dienstverlenende vereniging Interleuven goed en duidt schepen
Minschart aan als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering .

De gemeenteraad keurt de aankoop van 2 waterpompen met
benzine- of dieselmotor goed (raming ê 7700) en stelt als procedure voor te onderhandelen zonder bekendmaking, met
prijsvraag aan minstens 3 leveranciers. Deze pompen zullen
worden ingezet bij overstromingen.

Met gunstig advies van het beheersorgaan van de OB van
03.09.2003 worden de tarieven voor het uitlenen van Cd’s vastgesteld op ê 0,50 per Cd. Dit dus in tegenstelling tot het uitlenen van boeken dat gratis blijft.

De gemeenteraad keurt de garantieverklaring tot co-financiering van het project ‘beleef het groen goed.’ Een en ander komt
neer op de realisatie van een fietsknooppuntennetwerk
Hageland waarbij ook de stad Zoutleeuw betrokken is. Er wordt
eveneens gezorgd voor de ontwikkeling van het wandelaanbod
en voor de toeristische uitrusting (banken, borden …).

De jaarrekening van het OCMW vertoont een negatief resultaat
voor 2002 van ê 586.497,83.
De gemeentelijke bijdrage is gestegen tot ê 520.577 en
bedraagt voor dat jaar ê 66,05 per inwoner, wat een stuk beneden het Vlaams gemiddelde van ê 91 ligt.

In besloten vergadering wordt Martine Groven benoemd op
proef als administratief medewerker (C1-C3) - financiële zaken
en Geert Nijs op proef benoemd als administratief deskundige
(B1-B3) dienst interne zaken.

De gemeenteraad keurt de bijakte van de ereloonsovereenkomst
BPA zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport, recreatie-

Droge voeding
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Stad & de overheid

Stadsmededelingen

Project sociale woningen
Rijkswachtstraat
Toon Willems

- Alle stadsdiensten zullen een 1/2 dag gesloten zijn op:
24.12.2003 om 12u. - 31.12.2003 om 12u. en 03.01.2004 een
ganse dag.
- De dienst toerisme en cultuur zal vanaf 24.12.2003 om 12u tot
en met 01.01.2004 gesloten zijn.
- De buitenschoolse kinderopvang van 24.12.2003 tot en met
01.01.2004 gesloten zijn.

Nieuwe openingsuren PWA
- Ma tot vr : 9 - 12u en 13 - 15u.
- Uitgezonderd donderdag zijn de kantoren gesloten voor het
publiek. Andere uren zijn mogelijk na afspraak, ook raadpleging aan huis.
Dit gebouw - de voormalige zusterschool - gelegen in de
Rijkswachtstraat wordt vanaf begin november gesloopt. Een
nieuwbouw is voorzien. De Sociale Huisvestingsmaatschappij
van Landen bouwt op deze plaats 14 sociale appartementen (6
gelijkvloerse en 8 duplexappartementen). De werken duren tot
in het voorjaar van 2005. De Rijkswachtstraat zal gedurende de
ganse periode van de werken afgesloten zijn voor alle verkeer.
Tijdens de wekelijkse markt (donderdag) zal het doorgaand
verkeer omgeleid worden via de Groenplaats.

Intercommunale watermaatschappij
Ossenwegstraat 1 a, 3440 Zoutleeuw
Willekensmolenstraat 122 3500 Hasselt
Telefoon en permanente wachtdienst: 011. 22 77 82
Wijziging tarieven: De raad van bestuur van de I.W.M. deelt mee
dat ingevolge beslissing van de Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, Afdeling Prijzen en
Mededinging van 11.06.2003, kenmerk E3.P-C/03/2002.191 vanaf
1 september 2003 volgende tarieven inzake meerverbruik van
toepassing zijn:
15

Verbruikersschijf
per gedomicilieerde
tot 5000 m3
bovenop

m3

Limburg
gratis
1,28/m3
1,08/m3

“Je vinger in de cultuurpap…”
HET KAN NOG STEEDS !

Vlaams-Brabant
gratis
1,50/m3
1,30/m3

In de vorige edities van de ‘Zoutpot’ kon u al lezen dat er beweging komt in het culturele beleid van Zoutleeuw. De cultuurbeleidscoördinator werkt samen met de ‘regiegroep’ aan de
opmaak van een cultuurbeleidsplan: een uitgebreid theoretisch
document dat moet voldoen aan strikte voorwaarden zoals
bepaald in het ‘decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid’.
Het is onontbeerlijk dat dit ‘theoretische luik’ voeling houdt met
wat leeft bij mensen die deel uitmaken van het culturele gebeuren in onze stad.
Maakt u deel uit van een socio-culturele vereniging en wilt u
meer weten over het cultuurbeleid dan waar er en hoeveel subsidies er te rapen zijn? Bent u een frequente bezoeker van culturele evenementen en heeft u suggesties met betrekking tot het
programma-aanbod? Of wilt u gewoon graag uw mening kwijt
over het culturele gebeuren in onze stad… Bij de cultuurbeleidscoördinator kunt u nog steeds terecht met al uw vragen, opmerkingen en suggesties i.v.m. cultuur in Zoutleeuw. Petra
Mombaerts, cultuurbeleidscoördinator,
011.78 02 53 of cultuur@zoutleeuw.be

Contactpersonen Interelectra
gasuitbreidingen:

Rik Vermeulen 011. 26 64 67
rik.vermeulen@interelectra.be
gasaansluitingen huishoudelijk:
Geoffrey Hamonts 011.72 24 67
geoffrey.hamonts@interelectra.be
gasaansluitingen industrieel:
Johan Melotte 011. 72 24 64
johan.melotte@interelectra.be

Oproep aan verenigingen
Alle culturele, sportieve en andere verenigingen van Zoutleeuw,
worden verzocht hun activiteitenkalender 2004 (zeker januari en
februari 2004) vóór donderdag 18.12.03 bij het redactiesecretariaat van Zoutpot op de stadsadministratie binnen te brengen of
door te mailen naar carla.reynders@zoutleeuw.be
Bellen kan ook naar Carla Reynders 011. 78 91 76.

Droge voeding
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Overheid

Nacht van de Duisternis

Milieuadviesraad

Zoals u kon lezen in het gemeenteraadnieuws organiseert onze
stad op zaterdag 8 november, in samenwerking met de bond
Beter Leefmilieu en de Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde,
de achtste ‘Nacht van de Duisternis’. Onze stad schakelt dan
tussen 20 en 22 uur ’s avonds en tussen 1 en 5 uur ’s nachts de
openbare verlichting uit en roept haar inwoners en middenstanders op om deze actie mee te ondersteunen door zelf de
buitenverlichting tijdens de twee periodes te doven.
Geen land ter wereld is ’s nachts meer en intenser verlicht dan
België. Geen land ter wereld is vanuit de ruimte zo duidelijk
zichtbaar ’s nachts als ons stukje Vlaanderen. Geen land ter
wereld spendeert, ondanks Kyoto afspraken, zoveel financiële
middelen om haar pleinen, straten, verbindingswegen, monumenten en kerken te verlichten. Ook ’s nachts, tussen 1 en 5, als
98% van de Vlamingen tussen de lakens ligt. Zoutleeuw betaalt
voor deze extra verlichting ’s nachts tussen 1 en 5 ê 10.000
(400.000 fr.)
De gemeenteraadsleden vragen daarom uitdrukkelijk om uw
reacties, telefonisch, schriftelijk of via e-mail. U kunt die kwijt
bij het college van burgemeester en schepenen alsook alle
gemeenteraadsleden en/of sturen naar onze milieudienst t.a.v.
Johan Thomas, Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw, of
johan.thomas@zoutleeuw.be of bellen naar 011. 78 91 85.
In december beslist de gemeenteraad over een al of niet volledige nachtverlichting in Zoutleeuw. Het belooft een boeiende
discussie te worden over het subjectief gevoel van veiligheid en
een objectief gezien onverantwoorde spilzucht. Graag uw
mening dus, dan onze beslissing.

De milieuadviesraad werkt aan een reglement om de gemeentelijke subsidies voor milieu- en/of natuurverenigingen uit te
keren. Elke erkende milieu- en/of natuurvereniging die werkzaam is op het grondgebied van Zoutleeuw komt in aanmerking. Hierbij vragen wij aan de milieu- en/of natuurverenigingen die subsidies wensen te bekomen om dit voor 10.11.2003
schriftelijk kenbaar te maken bij de voorzitter Danny Vande
Weeghde, Valgaerstraat 2b, 3440 Zoutleeuw. De milieuadviesraad zal daarna contact opnemen met de verantwoordelijke van
de vereniging voor het opstarten van de aanvraagprocedure.

Vlaamse Liga tegen Kanker organiseert vakantie
aan zee voor volwassen kankerpatiënten
Kankerpatiënten in behandeling kunnen vaak geen gebruik
maken van het traditionele vakantieaanbod. Daarom
organiseert de Vlaamse Liga tegen Kanker voor die uit
Vlaams-Brabant van 19 tot 23 januari een vakantieweek
in het vakantiecentrum ‘Ter Duinen’ in Nieuwpoort. Zij
kunnen een partner, vriend(in) of familielid meebrengen als ze dat wensen. De prijs (volpension, alles inbegrepen) is
heel democratisch en hangt af van het netto gezinsinkomen.
Alles wordt grondig voorbereid en de medische ondersteuning
(kinesisten, verpleegkundigen, een aangepast dieet) is optimaal. Vrijwilligers organiseren die week verschillende activiteiten waar patiënten vrij aan kunnen deelnemen: een quiz, creatief atelier, muziek, een toeristische uitstap…
Inlichtingen en inschrijvingen: Lieve Lenders, VLK-steunpunt
Vlaams-Brabant, Ravenstraat 98 3000 Leuven 016.23 00 91,
lieve.lenders@tegenkanker.be
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Kandidaten participatieraad
Door omstandigheden is er in de lokale raad van de participatieraad van de gemeenteschool 'de kleine Picasso' Vinnestraat
45, 3440 Zoutleeuw (Booienhoven) een plaats vrij gekomen.
Geïnteresseerden van de gemeenschap van Zoutleeuw die zich
voor het schoolleven via de participatieraad willen engageren
kunnen zich hiervoor kandidaat stellen of bijkomende inlichtingen vragen bij Greta Swinnen, directrice, op 011.78 27 94.

VREG: De vrijmaking van de energiemarkt,
ook u kunt er beter van worden!
Sinds 1 juli 2003 is de energiemarkt in Vlaanderen vrijgemaakt
en kan elke Vlaming zelf zijn elektriciteits- en aardgasleverancier kiezen. Hebt u nog geen keuze gemaakt, dan wordt u sinds
1 juli beleverd door Luminus. Op dit ogenblik hebben nog maar
zeer weinig Vlamingen zelf een leverancier gekozen. Dat is jammer, want het loont zeker de moeite om eens te kijken welk
voordeel u behaalt door een contract te ondertekenen met één
van de leveranciers die in Vlaanderen elektriciteit en/of aardgas
leveren.
Bij de keuze van een leverancier letten we op de prijs, de duur
van het contract, de service die de leverancier biedt en ten slotte de milieufactor.
Voor prijzen en leveringsvoorwaarden kunt u in de eerste plaats
natuurlijk terecht bij de leveranciers zelf, maar u kunt ook de
prijzen en leveringsvoorwaarden van de elektriciteitsleveranciers vergelijken op de overzichtelijke VREG-website
(www.vreg.be/particulieren ).
Beschikt u niet over een Internetaansluiting, dan kunt u hiervoor
de VREG contacteren op 02. 553 13 53. Zorg er wel voor dat u uw
laatste eindafrekening bij de hand hebt.
Het is de bedoeling om tegen eind 2003 de vergelijking uit te
breiden met aardgas. De lijst van leveranciers vindt u ook op
Teletekst pagina 696.
Zelf een leverancier kiezen is heel eenvoudig.

Zoutpot nr.18/2003

1. U tekent een contract met een van de leveranciers die in
Vlaanderen mogen leveren.
2. U of uw nieuwe leverancier zegt het contract met de standaardleverancier op.
3. U wacht één volledige maand (de opzegtermijn van een
maand begint te lopen op de eerste van de maand volgend
op de datum van opzegging).
4. Uw nieuw energiecontract gaat in!
5. Er verandert niets aan uw aansluiting of meter.

Nieuwe regelgeving grondverzet
vanaf 1 januari 2004
Onze bodem is op veel plaatsen verontreinigd. Dat is gekomen
door belastende industriële activiteiten, ongelukken, lekkende
tanks en leidingen, opslag van afvalstoffen in de bodem, neerslag van luchtverontreiniging in de bodem,… Om allerlei redenen graven we bodem uit. In sommige gevallen gebruiken we
deze bodem op de plaats van de ontgraving. Meestal is dit niet
het geval, transporteren de grond en gebruiken hem opnieuw
op een andere plaats. Wanneer de uitgegraven bodem verontreinigd is, verspreiden we op deze manier de bodemverontreiniging. Noch het milieu, noch degene die de verontreinigde
bodem ontvangt, is hierbij gebaat. Bovendien was in het verleden niet altijd duidelijk wie aansprakelijk was, wanneer tijdens
of na werken met grondverzet er plots een probleem van verontreiniging opdook. Om paal en perk te stellen aan de verspreiding van bodemverontreiniging én meer rechtszekerheid
te scheppen, heeft de Vlaamse Regering regels opgesteld voor
het omgaan met uitgegraven bodem. In de volksmond spreken
we van grondverzet. Deze regelgeving staat beschreven in
hoofdstuk 10 van het VLAREBO, dit is het Vlaams Reglement
betreffende de bodemsanering. Vanaf 1 januari 2004 is de regelgeving voor het grondverzet volledig van kracht. Al wie na deze
datum bodem uitgraaft, afvoert en/of aanvoert, moet met deze
nieuwe regelgeving rekening houden bij het opstellen van
bestekken, planningen en budgetten. Wil je meer weten, surf
naar www.ovam.be of contacteer een erkende bodemsaneringsdeskundige of een erkende bodembeheerorganisatie.

Openbaar onderzoek
provinciaal ruimtelijk structuurplan
De provincieraad stelde op 1 juli 2003 het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk structuurplan voorlopig vast. De bestendige
deputatie besliste om het openbaar onderzoek te organiseren
van 1 september tot en met 1 december 2003. Tijdens het openbaar onderzoek mogen bezwaren en opmerkingen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs in elk gemeentehuis.

Droge voeding

Het document ligt ter inzake van de bevolking. Hiervoor kunt u,
tijdens de normale openingsuren, terecht bij onze gemeentelijke
stedenbouwkundige dienst of in de bibliotheek.

Slimmer stoken:
tips voor een goed gebruik van uw kachel, open haard of
terrashaard
Een hout- of kolenkachel, een open haard… gezellig warm, en
vaak nog voordelig ook. Als u op een juiste manier stookt tenminste. Uw gezondheid zal er wel bij varen, en u bespaart uw
buren rook- en geurhinder.
De volgende praktische tips helpen u al een heel eind op weg.
1. Zo volledig mogelijk verbranden.
2. Schoon, droog hout voor uw haard of houtkachel.
3. De juiste kolen in de juiste kachel.
4. Alternatieven: hout-, bruinkool- of zaagselparafinebriketten.
5. Het vuur veilig en milieuvriendelijk aanmaken.
6. U stookt goed als er kleurloze of witte rook uit de schoorsteen
komt.
7. Laat het vuur vanzelf uitgaan
Absoluut taboe in uw open haard, kachel of terrashaard zijn:
huisvuil, sloophout, geverfd of gevernist hout, geïmpregneerd
of verduurzaamd hout, multiplex, hardboard, spaanplaat,
plasticafval, (kranten)papier en karton. Meer info op de gratis
Vlaamse Infolijn: 0800-3 02 01. De uitgebreide brochure vraagt
u bij de Vlaamse overheid (www.vlaanderen.be).

Gratis hoeveelheid elektriciteit in 2002
Ieder gezin in Vlaanderen heeft jaarlijks recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit. Die hoeveelheid bedraagt 100 kWh per
gezin, plus nog eens 100 kWh per gezinslid waarbij de toestand
bij het begin van het jaar geldt als referentie.
De toekenning gebeurt in onze gemeente door de PBE. In de
overgrote meerderheid van de gevallen beschikt de PBE, via het
rijksregister en de gemeente, over de nodige gegevens voor de
correcte toekenning van die hoeveelheid gratis elektriciteit.
Enkel voor inwoners die in de loop van 2002 in het stroomleveringgebied van de PBE zijn komen wonen, is het niet 100 % zeker
dat de toekenning correct gebeurd is. U kunt dit verifiëren op
uw eindfactuur. Personen, die in de loop van 2002 in het
stroomleveringgebied van de PBE ingehuisd zijn en die menen
dat een fout geslopen is in de toekenning voor 2002, kunnen de
PBE contacteren per telefoon 016-62 99 99, per fax 016-62 98 98
of e-mail: pbe@pbe.be. Gelieve het referentienummer op uw
eindfactuur en uw gezinssamenstelling te vermelden.
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Overheid

Verenigingen

Leersecretariaat Zoutleeuw
en omstreken

Geen geld, geen water?
Al eens stilgestaan bij de Gete? Een stromend riviertje is zo rustgevend. Water stroomt ook volop uit de kraan. Daar staan we
meestal niet bij stil. Dat is om te gebruiken, levensnoodzakelijk
voor ons en voor iedereen. Maar toch hebben vandaag 1,2 miljard
mensen geen drinkbaar water.
‘Tegen 2015 moet dit worden
gehalveerd’, staat te lezen in
een verklaring van de Verenigde
Naties. 11.11.11 vreest dat zelfs die
halvering niet wordt gehaald.
Nochtans hebben alle wereldleiders deze belofte ondertekend.
Drinkbaar water wordt voor veel
mensen uit het Zuiden stilaan
onbetaalbaar. Onder druk van
de Wereldhandelsorganisatie
(WTO) en de Wereldbank wordt
er steeds meer geprivatiseerd,
ook drinkwater. En dat heeft vaak catastrofale gevolgen.
Slechts één voorbeeldje. Onder druk van de Wereldbank heeft
Ghana de drinkwatervoorziening moeten overlaten aan privéuitbaters. Tussen 1998 en 2001 is het water er 7,5 keer zo duur
geworden. In de hoofdstad besteden gezinnen nu tot 27% van
hun inkomen aan water. Door de hoge waterprijs hebben de
mensen geen geld meer voor gezondheidszorg, en worden meisjes vaker van school gehouden om te werken. Vrouwen zijn vaker
ziek, omdat ze letterlijk het onderste uit de kan drinken: het vervuilde bezinksel.
Tegen dergelijke wantoestanden wil 11.11.11 met klem protesteren.
Trouwens, onderhandelingen over het wereldwijd privatiseren
van openbare diensten (GATS-onderhandelingen) gebeuren in
het grootste geheim. Mag daar geen democratische controle op
gebeuren?
Daarom wil 11.11.11 dat (de beslissingen over) de waterleidingen,
liggen waar ze moeten liggen: in het parlement. En dat nemen we
erg letterlijk: na 11 november wordt aan het parlement een gigantische waterleiding overhandigd. Met daarop duizenden handtekeningen van mensen die samen met 11.11.11 willen protesteren.
Water is immers een recht, geen koopwaar.
Uw financiële bijdrage helpt om die eisen kracht bij te zetten.
Rond 11 november komen tientallen vrijwilligers van deur tot
deur. U kunt ook storten op rekeningnummer 523-0400862-36
van 11.11.11-Zoutleeuw.
Zin om ook in actie te schieten? Wel, helpende handen zijn er
steeds tekort. Iedereen die zich in het weekend rond 11 november
een tweetal uurtjes kan vrijmaken, mag een seintje geven op 011.
78 43 86. Bedankt, alvast!
Veerle Van Mele

De leertijd, een vervangend systeem voor de dagschool, biedt
leerlingen vanaf 15 jaar de mogelijkheid een praktijkgerichte
opleiding te volgen. De jongeren krijgen 30 uur opleiding bij
een patroon en volgen één dag per week school. Heb je een
beroep voor ogen dan is er veel kans dat je het bij ons kunt
volgen. Van polyvalent administratief medewerker, computerhersteller tot schoonheidspecialist of garagehouder, kapper of fotograaf. Vanaf 15 jaar zijn alle jongeren welkom
indien ze een tweede jaar humaniora (men hoeft niet
geslaagd te zijn) achter de rug hebben. Onze jongeren krijgen
voor hun prestaties bij de patroon een leervergoeding en de
ouders blijven kindergeld ontvangen zoals in de dagschool.
Het leersecretariaat houdt spreekuur in het kantoor van ADMB
te Tienen Goossensvest 42 elke maandag van 15 tot 18 uur en
donderdag van 10 tot 12 uur De leersecretaris is een ganse
week telefonisch voor verdere inlichtingen en afspraken te
bereiken op het 0475 51 23 40.

Toeristische dienst

Geleid bezoek Sint-Leonarduskerk
Zondag 2 november 2003 + Zondag 7 december 2003 om 15u.
Geleid bezoek in de Sint-Leonarduskerk. Toegang ê 1,25.
Duur rondleiding 1 uur. Samenkomst in het portaal van de
kerk.
Info: Toeristische dienst 011. 78 12 88

Dinsdag 11 november 2003:
v.a. 10u herdenking
Wapenstilstand 1918
Na een eucharistieviering in de Sint-Leonarduskerk, waarvoor
de oud-strijders, scholen, verenigingen (in traditionele klederdracht)… uitgenodigd worden, volgt een kleine optocht,
begeleid door de fanfare, naar het oorlogsmonument. Hier
houdt de burgemeester een korte toespraak. De stoet begeeft
zich dan naar het Historisch Stadhuis, waar iedereen verwelkomd wordt met een drankje.

Zondag 7 december van 11 tot 18u:
Kerst- en Hobbybeurs in ‘De Passant’
Kerstbeurs met kunstambachten, kerstartikelen ….
Toegang: gratis.
Info: Toeristische dienst 011. 78 12 88.

Droge voeding
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Bevolking
Zoutleeuw
Geboorten
Conings Lara
Janssens Marieke
Vandenberg Ferre
Overledenen
Callebaut Joseph
Desard Maria
Huskens Johanna
Kabergs Martha
Massart Felix
Michiels Joseph
Pelka Karin
Nieuwkomers
Briers Lidia en kinderen
Mues Kim en Koen
Ceulemans Barbara
Claes Ludovicus
Gabrichidze Auto
Gaens Johny
Hendrickx Omer
Ingels Sidonia
Leduc Brigitte
Monsieur Griet
Reynaerts Geert en
Donders Anja
Sente Kathleen en kinderen
Spiritus Caroline en Lorenz
Slingers Kristien
Soetaers Elke
Trekels Maria
Vanroy Henri
Willems Frans
Yanovskyy Borys

Closset Armand
Kees Wouter
Mans Felix
Meul Andre
Paenhuijsen Emilius
Prouvé Julius
Nieuwkomers
Digneffe Marco en
Allard Lena
Fréson Dimitri - Vanhees
Sandra en dochter Kaat
Notebaert Wim
en Caes Audrey
Poulussen Ilona
Reniers Annita
en zoon Hermans Glenn
Simons Kathleen
en zoon Bronckaers Kenny
Vandroogenbroek Johan
en Duchateau Krister
Vanrijkel Ronny
en Brigé Nancy
Verweyen Koen en
Van Lishout Ingrid en zoon
Alexander

65

van 1 augustus tot en met 30 september 2003

HalleBooienhoven
Geboorten
Engelbos Flore
Lavigne Robinne
Motmans Flore
Vanderwaeren Julie
Overledenen
Lenaerts Maria
Lowel Armandus
Petré Marcelinus
Pietercil Marcel
Struys Fernanda
Vanrykel Maria
Nieuwkomers
Akyidiz Hülya - Yilmaz Mesut
en zoon Yilmaz Ziya
Deprez Koen
Meirens Mario
Pirard Jacques
Pulinckx Jeroen
Resham Singh
Tasson Chantal en kinderen
Van Wallendael Cédric en
Céline
Vanderwegen Carine

Budingen

Droge voeding

Gouden huwelijken
Vanrykel Mauritius Vandersmissen Maria 01.08.1953
Vanoverschelde Henri Joris Georgette 08.08.1953
Thiry Jean Mievis Marie 08.08.1953
Charlier Nicolas Vanbrabant Leona 08.08.1953
Velkeneers Georges Heeren Octavie 29.08.1953
Meeus Marcel Claes Stephanie 04.09.1953
Hendrickx Joseph Devos Léonie 07.09.1953
Cluts Marcel Buvé Emma 12.09.1953

Het voltallige bestuurscollege
zette bij gelegenheid van hun
Briljanten huwelijk
Depré Albrecht & Willems Maria
in de bloemen.
03.09.1938 - 03.09.2003

Geboorten
Dupont Luna
Verweyen Maarten
Overledenen
Beeten Emile

Huwelijken
Borgers Nico en
Van Gucht Wendy
Leenaers Dirk en
Everaerts Katrien
Mariën Kristiaan en
Jeukens Noëlla
Petré Benny en Peyffers Vicky
Simons Piet en Smets Tine
Stryckmans Guy
en Troonen Sigrid
Tulkens Noëlla
en Cordemans Nadine
Vandenberghe Bert
en Prouvé Kathleen
Wauters Andy en Macken Evy
Yanovskyy Borys
en Evgeneva Elena

Roger Vande Wiele
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Mededelingen van de verenigingen
Het oudercomité van de
basisschool Sint-Leonardus
Na de succesvolle ‘Week van de mobiliteit’,
organiseerde het oudercomité van de basisschool Sint-Leonardus een gespreksavond
over ‘Veilig naar school, op één, twee of vier
wielen’. Naast directies en oudercomités van
verscheidene scholen, woonden ook burgemeester Dehairs, Schepen van Onderwijs
Roger Mertens en Schepen van Mobiliteit
Willy Minschart deze vergadering bij. Het
klonk unaniem:
het gemeentelijk
initiatief van de
autoluwe schooldag (zoals op 17
september) voor
alle Zoutleeuwse
scholen, is voor
herhaling vatbaar. Zo’n sensibilisatie-actie is een gezonde stap naar minder autodrukte rond de
schoolomgeving. Daarom ontving Schepen
Willy Minschart de trofee van HET GOUDEN
WIEL, vanwege de leerlingen van de basisschool. Het zijn immers de kinderen die voor
meer veiligheid vragen. Als de snelheid van
een voertuig stijgt van 30km/u naar 50km/u
verhoogt de overlijdenskans van 5% naar
45%. Tegen 80km/u is de overlevingskans
van fietsers of voetgangers bijna nihil.
Elke snelheidsdaling van 1km/u betekent een
vermindering van 3% van het aantal ongevallen.

Peper en Zout

De Gezellen van Vliebergh
“Ketchup en Sangria !!!”: of hoe een
vakantie naar de Balearen het leven van
twee Vlaamse families hilarische wendingen kan geven…!
De Gezellen van Vliebergh brengen u
dit knettergek blijspel van Duncan
Greenwood en Derek Parkes in een regie
van Pascal Smeesters in “De Passant”
op zaterdag 29 november, dinsdag 2,
woensdag 3 (wiP ), vrijdag 5 en zaterdag 6 december telkens om 20.15u
stipt.
Kaartenverkoop: Toeristische dienst 011.
78 12 88, vanaf woensdag 12 november
tijdens de weekdagen van 10 tot 12u en
van 14 tot 16u.

KUNSTWERK[t]
zoekt kunstenaars…
Ben je bezig met beeldhouwen, schilderen, kalligrafie, keramiek, boekbinden,…? Doe je dit bij je thuis of ben je
aangesloten bij een vereniging? Zou je
graag je werk tentoonstellen, nieuwe
technieken aanleren, op de hoogte blijven van acties op het vlak van beeldende kunsten? Misschien is Kunstwerk[t]
dan wel iets voor jou.
We beschikken over een expocircuit,
expositieruimtes, gratis uitnodigingen
en affiches, een tentoonstellingspolis
tegen schade of diefstal. Wij houden je
op de hoogte van actuele beeldende
kunst én informeren over technieken of
materialen, in ons magazine KUNSTLETTER[s]. Wij bieden organisatorische
begeleiding onder de vorm van infosessies en brochures en doen aan projectondersteuning en nog zoveel meer.
Een individueel lidmaatschap kost
amper ê 5 en een groepslidmaatschap
ê 25 per jaar. Meer info: Kunstwerk[t]
vzw, Bijlokekaai 7C, 9000 Gent, 09. 235
22 70. info@kunstwerkt.be. Of surf naar
onze webstek www.kunstwerkt.be.
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Kersthappening
in rustoord Sint-Elisabethdal
Zondag 21 december
van 14 tot 18u.
Verschillende kerstkraampjes, glühwein, warme choco, wafels, cake,
pannenkoeken en tombola kunt u bij
ons vinden. De opbrengst is t.v.v. de
bewoners van het rustoord.
Wij heten jullie allen van harte welkom!
Christel Feyaerts

Winterwandeling bis
langs de ‘Halse bainkes’
Zaterdag 27 december om 19u aan de
St.-Barthelomeuskerk
Na een succesvolle start vorig jaar organiseren de bewoners van de Dorpsstraat
in Halle op zaterdag 27 december hun
tweede winterwandeling. Ook ditmaal
zullen we langs de Halse Bainkes (voetpaden - alle plaatsen zijn toegankelijk
voor jong en oud inclusief kinderwagens) het dorp verkennen.
De tocht duurt ongeveer een uurtje (+/- 4
km) met onderweg twee culturele stops.
Na de tocht worden de wandelaars op het
pleintje achter de kerk getrakteerd op
worstenbroodjes, warme chocolademelk
en glühwein. Dit alles gratis, dankzij het
overschotje van de dorpsbarbecue van
afgelopen juni. Iedereen is van harte
welkom: kinderen, ouderen….
Trek je stevige stappers aan (of laarzen
en paraplu bij regen of sneeuw), breng
een zaklamp mee, of nog beter een zelfgemaakte bietenfakkel.
Dit jaar heten we speciaal de nieuwe
inwoners van Halle welkom. Ideaal om
elkaar te leren kennen.
Wat is er beter om het oude jaar uit te
wuiven en het nieuwe welkom te heten
dan een frisse avondwandeling?
Boudewijn Herbots
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Kampioenenviering

Niet iedere gemeente of stad kan er prat
op gaan iemand als Ridder van de Wijer
onder zijn telgen te mogen rekenen. Om
deze markante figuur bij de oudsten
onder ons levendig te houden en om hem
bekend te maken bij de jongere generaties wensen het zangkoor en de toneelgroep (huidige Z.T.G.) van Budingen een
gezelschap te stichten onder de naam
van deze opmerkelijke Budingse geleerde. Vanaf 16 november 2003, de 120ste
verjaring van zijn geboortedag, bestaan
beide verenigingen verder als “Het
Ridder van de Wijergezelschap”.
Na de Budingse dorpsschool en de
Grieks-Latijnse humaniora aan het Tiense
college studeerde van de Wijer in Leuven.
Hij promoveerde op een proefschrift over
de ‘Geschiedenis der Nederlandse spelling in de 16de en 17de eeuw’. Na enkele
onderwijsopdrachten studeerde van de
Wijer, als laureaat van de wedstrijd voor
reisbeurzen aan de universiteiten van
Oxford, Cambridge en Londen, waarna
hij colleges volgde van Duitse en Engelse
filologie in Berlijn. Hij was er tevens lector Nederlands.
Na zijn benoeming aan de K.U. Leuven
stichtte de Bungenaar het ‘Instituut voor
Vlaamse toponymie’ en ‘De Vlaamse
toponymische Vereniging’ (toponymie =
plaatsnaamkunde). Tien jaar zou hij er
zich volledig aan geven. Daarna wijdde
hij zich meer en meer aan de culturele en
Vlaamse actie. Hij werd secretaris van de
Brugse afdeling van het Algemeen
Nederlands Verbond. In Kortenberg
stichtte hij later de Christelijke Volksbond
met o.a. een studiekring, toneelclub,
turnkring, trompettenkorps tot (ja zelfs!)
een syndicaat. In Heverlee kreeg nadien
weer het Vlaams wetenschappelijk werk
zijn volle aandacht.
We maken een sprong naar 1949. In dat
jaar werd ‘Jefke’ (zoals zijn goede vriend
Ernest Claes hem noemt in zijn dagboeken) van de Wijer door het ‘International
Committee of Onomastic Sciences’

Zoutleeuw huldigde zijn sportkampioenen op vrijdag 19 september
2003. (zie coverfoto)
Gunter Vonckx van de Sint-Truidense Reddingsclub, kreeg samen
met Rudi Thoelen F 16 piloot een bijzondere vermelding. Rudi omdat hij
de ‘Land Rover G4 Challenge’ won
en Gunter omdat hij vijf keer provinciaal kampioen werd bij de benjamins in het reddend zwemmen en
tijdens hetzelfde seizoen de titel van
Vlaams en Belgisch kampioen wist
te bemachtigen. Gunter kreeg een
vermelding van de schepen van
sport en een korf gevuld met wat
lekkers. Daar bleef het niet bij. De
krant kwam bij hem thuis op
bezoek. En het resultaat mag er
wezen: een guitige kapoen werd
plots een glunderende kampioen.
Meer info http://www.strc.be/ (strc
in de media)
Als de ‘Land Rover G4 Challenge’ je
niets zegt, dan moet je nog eens
dringend gaan kijken in Zout pot
16 In de keuken van… op blz. 12 en
surfen naar http://www.landroverg4challenge.com/default_fs.asp
en dan lees en zie je wat Thoelen
zoal uitgespookt heeft.
Herman Coopmans

Peper en Zout

(onomastiek = naamkunde) tot secretaris-generaal van het comité aangesteld
en aanvaardt hij, ondanks zijn leeftijd
van 66 jaar, de leiding van het ‘International Center of Onomastics’.
In 1955 wordt aan van de Wijer in het
Spaanse Salamanca het eredoctoraat
(doctor honoris causa) in de letteren toegekend. Bij deze gelegenheid ontvangt
hij gelukwensen van professoren uit o.m.
België, Bulgarije, Brazilië, Canada,
Denemarken, Duitsland, Ierland, Spanje,
Tsjecho-Slowakije, Frankrijk, GrootBrittannië, Griekenland, IJsland, Italië,
Joegoslavië, Luxemburg, Hongarije,
Mexico, Zuid-Afrika, Zweden, Turkije,
U.S.A., Rusland (Oekraïne),… Van een
Budingse wereldburger gesproken!
Ook van officiële zijde werden de verdiensten van Prof. Dr. van de Wijer
erkend. Naast vele andere onderscheidingen werd hem bij besluit van 17 maart
1967 door Koning Boudewijn erfelijke
adeldom en de persoonlijke titel van ridder verleend.
Prof. Dr. Ridder Hendrik Jozef van de
Wijer overleed op 4 december 1968. Ter
gelegenheid van de 100ste verjaardag
van zijn geboorte werd in het historisch
stadhuis van Zoutleeuw een gedenkplaat
onthuld.
Verdere bijzonderheden over Ridder van
de Wijer en het Budingse gezelschap
vindt u op www.rvdw.be.
Paul Matterne
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Hepatitis C is de meest voorkomende
virale leverinfectie. Een virale hepatitis is steeds besmettelijk. Hepatitis C
wordt verspreid door contact met
besmet bloed en kan jaren in het
lichaam aanwezig zijn zonder klachten te veroorzaken. Vooral hepatitis C
leidt tot chronische hepatitis en wordt
gezien als een ernstige bedreiging
van de volksgezondheid. Gelukkig
komt besmetting door bloed of
bloedproducten (bij een bloedtransfusie) in België bijna niet meer voor,
sinds alle donorbloed gecontroleerd
wordt op het hepatitis C-virus. In het
buitenland is dit echter nog een reëel
gevaar. Vandaag gebeuren de voornaamste besmettingen van Hepatitis
C via druggebruik met besmette naalden en ander inhaleermateriaal. Ook
het onsteriel plaatsen van een tatoeage of piercing kan hepatitis C met zich
meebrengen. Hepatitis C is geen seksueel overdraagbare ziekte, enkel bij
bloedcontact is er gevaar!
Voorzichtigheid is geboden bij seks
tijdens de menstruatie en ruwe seks.
De Vereniging voor Hepatitis C patiënten bestaat sinds begin ‘99 door en
voor mensen met hepatitis C en hun
familieleden. Het is een ploeg van
gemotiveerde mensen die samen de
stilte rond hepatitis C willen doorbreken en iedere hepatitis C patiënt in
Vlaanderen een stem wil geven. Info:
F. De Renesselaan 57,
3800 Sint Truiden
0476 49 60 50
info@hepatitisC.be
www.hepatitisC.be
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Molenstraat

Zondag 21 september, 5 uur in de namiddag. De laatste warme zondag van een hele rij
in een zeldzaam mooie zomer. Roger en Greta nodigen ons uit voor de Rotem-wandeling in Budingen.
Hij parkeert zijn zwarte Dino aan de vroegere Cera. Daar zien wij al de eerste groene
wegwijzers op de Molenstraat. Aan de eerste splitsing gaan we links, richting
Molenhoeve. In de lommer van populieren staat ze daar oud te worden, verlaten, clean
en opgeruimd. Het is stil op het grote binnenhof. Stallen, groot en klein zijn leeg
geveegd. Het molenhuis is intact, de Getearm gedempt, het eigenlijke molenrad verdwenen. Generaties boeren, klein en groot uit Budingen kwamen hier tot in de jaren 50
hun graan vermalen.De watermolen van Jean Arnauts verloor het toen van de elektrische Vuurmolen van Valère Vanhout in het dorp. Het waterrad stopte definitief met
draaien.
We besluiten een kleine omweg aan
de Rotem-wandeling te breien.
Achter de Molenhoeve steken wij
voorzichtig de oude sluisbrug over.
Links van het kronkelende water
loopt een lommerrijke landweg.
Enkele honderden meters verder
doorkruisen wij een kleine wei. De
‘armenwei‘, ingesloten door het
groene bos en afgeboord door de
Gete. Vijf witte vaarzen en Omèr, een
echte boer. Nooit was ik hier
geweest. Bijna geen mooier plekje in
gans Zoutleeuw dan deze godvergeBoer Omer
ten kleine wei in Budingen.
Weer iets verder, ik zeg
het u, ga kijken, ga
wandelen, via een
bruggetje opnieuw de
Gete over. Links van ons
de verwilderde tuin en
boomgaard van de
vroegere Rotemhoeve.
Eens was zij de mooiste
en grootste witte vierkantshoeve van het
Hageland. In de jaren
tachtig werd zij tot scha
en schande van de
De verdwenen Rotemwinning (foto 1979)
eigenaar volledig afgebroken en afgevoerd als bouwmateriaal voor menig Vlaamse fermette.’ Tot de leste
steen’ vertelt Omèr, ons nagekomen. We kijken naar iets wat er niet meer is, een vreemde ervaring. Een beetje teleurgesteld en dorstig wandelen wij nu via de IJzerenweg naar
het Statiehof, een absolute horecatopper in Budingen. Heerlijk terras, volk en nog eens
volk. Twee blonde Leffen, cola en een glaasje prik.
Langzaam zakt de rode herfstzon weg richting Linter, pal boven de verlaten
IJzerenweg.
Jos Ceyssens
Pierre Rummens

Vereniging voor
Hepatitis C patiënten

Idyllisch Zoutleeuw

Roger Vande Wiele

Verenigingen (vervolg)
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Deel 4:

De schatten
van het stadhuis
Het schilderij van de
rederijkerskamer
‘Leliekens uten Dale’
In de late middeleeuwen ontstaan in de
Lage Landen overal rederijkerskamers. Deze
verenigingen zijn gestructureerd zoals de
schuttersgilden maar ze beoefenen de
dicht- en toneelkunst en de welsprekendheid. De rederijkerskamer van Zoutleeuw
ontstaat tussen 1480 en 1509 en zetelt waarschijnlijk pas na 1600 in het stadhuis. De
kamer is genoemd naar het lelietje-vandalen en heeft als patroon de heilige Anna.
Dit schilderij met de Heilige Familie - Jozef,
Maria, kind Jezus en Anna - is Vlaams en
dateert uit de 17de eeuw. De restauratie in
1983 door het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium bracht een onderliggend schilderij aan het licht. Dat dateert uit
de 16de eeuw en stelt eveneens de Heilige
Familie voor, maar zonder de H. Jozef.
De lijst uit 1531 (?) is samengesteld uit oude
elementen die waarschijnlijk van een zolderversiering komen. De cartouche
op de bovenzijde toont de bloem
van de rederijkerskamer. Op
de zijkant van de lijst is
het wapen van Keizer
Karel V en van
Zoutleeuw aangebracht.
Op de lijst
wordt ook
de leuze van de
rederijkerskamer
gegeven: ‘IONST VOOR
CONST’. Deze ‘gunstige
ingesteldheid voor kunst’
wordt door de huidige rederijkerskamer
met zijn afdeling De Gezellen van Vliebergh
voortgezet.
Annemie Raes

Peper en Zout

Verdwenen Leeuws patrimonium
De Barbacane
van Zoutleeuw
Uit de vergelijking van oude plannen met tot voor
kort ongekende zichten van de vestingstad Leeuwe
blijkt dat van alle stadspoorten de St.-Truidense poort in
de 17e eeuw het zwaarst versterkt was.
Met zijn twee robuuste torens en orgelhuis verschilde deze poort weinig of
niets van de andere stadspoorten, ware het niet dat het voorterrein net
voor de ophaalbrug beheerst werd door een enorme ronde toren bestaande uit twee verdiepingen en een binnenplein. De toegangsweg naar de
stad liep over dit plein. Twee doorgangen voorzien van valhekkens en vier
zware poorten konden de toren en tevens de toegang naar de stad afsluiten. Zo’n zware verdedigingstoren, gelegen voor de stadspoort, werd barbacane genoemd.
Aan de voet van de toren was de buitenzijde extra beveiligd met metselwerk en steunberen om aan het toenmalige kanonvuur te weerstaan. De
buitenmuur was op geregelde afstand voorzien van schietgaten om aanvallers op een afstand te houden. Ook naar de binnenplaats toe waren
schietgaten aangebracht. Zo bleef een binnengedrongen aanvaller onder
schot en onbeschermd.
Achter de meters dikke muren bevond zich zowel boven als beneden een
gangenstelsel. Van hieruit konden de schietgaten bediend worden, zowel
die naar de binnen- als die naar de buitenzijde. Tevens verschaften de
gewelfde gangen de verdedigers het gevoel beschermd te zijn. Langs een
wenteltrap konden de verdedigers zich naar de bovenste verdieping
begeven om vanuit de hoogte bijkomende vuursteun te geven.
Maar het aanvalsgeschut werd steeds krachtiger en de gevechtsstrategie
veranderde. Vandaar dat Antoine van Marck de opdracht kreeg de
vestingmuren aan te passen aan de nieuwe noden in de krijgskunst. De
barbacane werd geïntegreerd in een voor de St.-Truidense poort aangebrachte contrescarp (buitenboord van een vestinggracht) met wapenplaats, traverse en de nodige palissades.
Het geheel moet bij de Franse aanvallers in 1675 nogal wat indruk gemaakt
hebben, want de aanval werd afgeblazen. Drie jaar later viel de vestingstad door een list toch in Franse handen. Vauban en zijn bouwkundige
adviseurs hertekenden de St.-Truidense poort (1701). De barbacane werd
niet meer in het verdedigingsstelsel opgenomen en zou worden gesloopt.
Maar zover kwam het voorlopig nog niet.
Het was uiteindelijk Jozef II die de knoop doorhakte, alle vestingwerken
verkocht en liet afbreken. Ook de barbacane werd gesloopt. Van dit
prestigieuze bouwwerk vinden we vandaag alleen nog wat resten bij het
kapelletje van O.L.Vr. van Rust aan de vroegere weg naar de Hel.
Roger Moria
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Lezersrubriek

Ongezouten

de
passant
Woensdag

Lieve Els,

Peper en Zout

Herbert Flack
verleidt…
in De Passant 20.30u. (WiP)
VROUWEN !!! De reis van een verleider …
“Er zijn vrouwen die er alles aan doen om je
aandacht te trekken … erom vragen om
verleid te worden! Wat wil je daaraan veranderen, als man?”
Vorig seizoen keerde Herbert Flack terug
naar zijn oude liefde: het theater. Hij bracht een monoloog met een voor Flack
zeer toepasselijke titel vermits hij in het verleden zowel in het theater als in film
en televisie zeer veel gecast werd als verleider en charmeur. Het theaterpubliek
heeft zich inmiddels vermengd met het televisiepubliek en wegens grote belangstelling wordt deze productie dan ook hernomen.
Herbert Flack gaat op zoek naar de boeiendste fragmenten die ooit werden
geschreven over het kwetsbare spel van verleiden en verleid worden. Dit stuk is
als een boek speelkaarten waaruit men steeds dezelfde kleur trekt: die van de
harten. Het resultaat is verrassend eigentijds en de vertolker op het lijf geschreven. Zelfverzekerd en kwetsbaar, serieus en speels. Een reis die een herkenbaar en
subtiel eerbetoon is aan de literatuur, de vrouw en de muze van het theater.
Info: 011. 78 12 88.
Tickets: Toeristische dienst en bib Zoutleeuw, Fnac-vestigingen.
www.herbertflack.com

Tiense straatmuziekanten...

Foto’s: Roger Vande Wiele

Ik ben gelukkig dat ik alweer een geheel
nieuwe ervaring heb opgedaan,
waarbij alle andere geheel verbleken.
Een technische ploeg die er niet in
slaagt om geluid en licht in orde te
krijgen, hoewel ze daarvoor ruim vijf uur
tijd gehad heeft en onze werkmensen
intussen als vee behandelt. Ronduit fantastisch vond ik het toen er hoogdringend
eten moest voorzien worden. Toen de
brave uitbaters klaar waren met hun delicieuze gerechten, werd ons boud meegedeeld dat de eetlust algeheel verdwenen
was. Gelachen dat ik heb toen uw uitermate voorkomende technici op straffe van
verschrikkelijke dingen verboden, dat wij
de mensen in de zaal lieten. Diezelfde
mensen stonden immers nog maar een vol
uur te dringen in een broeierige gang en
dreigden van vervoering bewusteloos te
raken. Een transportwagen die de nooduitgang blokkeert en die onder geen enkel
voorwendsel mag verplaatst worden. Ik
vond het goed gevonden!
Beste Els, jij hebt de luchtige verschijning
die ik gewend was van TV, bij ons in de
Passant weten te transformeren tot een
choleriek kreng dat een arrogantie uitstraalde waarbij zelfs de Iron Lady verbleekte! Je was pas echt adembenemend
toen je die bengels op de eerste rij schoffeerde, omdat je er ongelofelijk maar waar
niet helemaal in slaagde om hen te boeien.
Lieve Els, al die tientallen kleine en grote
artiesten, die ik en anderen gedurende
meer dan een decennium in Zoutleeuw heb
helpen optreden, kunnen absoluut niet
aan je tippen. Een volkomen onvermogen
om enige menselijkheid uit te stralen,
zoiets kun je niet instuderen, dat heb je
gewoon!
G. P.

12 november

...& Wim Opbrouck (Dolfijntjes).
Viering 2 jaar De Passant
(Cultuuraad).
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Aperitiefconcert in de kapel
van het Oude Gasthuis
(OCMW-PAL)

2 november:
Toeristische Dienst: om 14u geleid bezoek aan de SintLeonarduskerk. Zie ook blz.8.

3 november:

Roger Vande Wiele

Gelijke kansen: om 20u in de vergaderzaal van de Passant:
gespreksavond over nieuw samengestelde gezinnen. Mr. Liliane
Versluys, advokate met jarenlange ervaring en enkele uitgaven
over dit onderwerp op haar naam, zal deze avond begeleiden.

6 november:
Seniorenraad: in de Passant, een grote shownamiddag met clown
Rocky en gastvedette Wendy van Wanten. Toegang ê 7 in vvk en ê
8 aan de kassa. Inlichtingen bij Yvette 011. 78 48 34.

29 november:
Toneel Gezellen van Vliebergh: blijspel Kethcup en Sangria,
aanvang om 20.15u stipt in de Passant.
Docrock en De Kring: The snakes in Exile, dampende Ierse folk
ter gelegenheid van de heropening van de vernieuwde Zaal De
Kring. Aanvang 21u.
Wandelclub Halewijn: Sylvestertocht. Vertrek parochiezaal
Oude Kerkstraat 3350 Orsmaal (Gussenhoven). Afstanden 4 - 6 12 km. Van 8 tot 16u.

9 november:
Volleybalclub Tarco: Vlaamse kermis met spek en eieren, pensen,
frikandellen, pannenkoeken, taart en koffie in de refter van het
college van 12 tot 12u. Inschrijvingen: 011. 78 49 09.
Kapellenhof: kaarskensprocessie voor de mis van 18u.

11 november:
Toeristische dienst: 11-novemberviering. Zie ook blz. 8
Wandelclub Halewijn: herdenkingstocht Corry Hancké + fakkeltocht. Vertrek: parochiezaal Dungelstraat Halle-Booienhoven van 8
- 18u. Afstanden: 4 - 6- 2 km.

1 december:
De gepensioneerdenbond “Vooruit” gaat naar de Kerstmarkt in
Lille (Frankrijk). Prijs ê 25 (warme maaltijd en bus inbegrepen).
Inlichtingen bij Yvette 011.78 48 34, Nicole 011. 78 24 38 of bij de
soc. mut. 011. 78 44 31.

12 november:
CR: wiP: Herbert Flack ‘Vrouwen’ Zie pag. hiernaast

2 december:

15 november:
Zonnegroen: van 17 - 21u mosselfeest ten voordele van Zonnegroen
in de refter, St.-Truidensesteenweg 44. Info: 011. 78 92 90.

Toneel Gezellen van Vliebergh: blijspel Ketchup en Sangria,
aanvang om 20.15u stipt in de Passant.

17 november:
White Spirits - gospelconcert, in de St.-Leonarduskerk (PAL)

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.

21 november:
Oudercomité Vrije Basisschool Zoutleeuw: boekenbeurs van 15
tot 21u in de turnzaal Stationsstraat 16.
Roger Vande Wiele

23 november:
Oudercomité Vrije Basisschool Zoutleeuw: boekenbeurs van 14
tot 17u in de turnzaal Stationsstraat 16.

Peper en Zout
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Foto’s: Roger Vande Wiele

Opening van de Cdcollectie in de bib.

3 december:
Toneel Gezellen van Vliebergh: blijspel Ketchup en Sangria,
aanvang om 20.15u stipt in de Passant.
KVLV Zoutleeuw: Tine Ruysschaert met “God allemachtig” in de
St.-Leonarduskerk om 20.30u. Na de voorstelling aan democratische prijzen een hapje en een drankje in het cathecheselokaal.
Niet-leden: ê 13 - KVLV-leden: ê 8.

5 & 6 december:
Toneel Gezellen van Vliebergh: blijspel Ketchup en Sangria,
aanvang om 20.15u stipt in de Passant.

7 december:
Toeristische dienst: om 14u geleid bezoek aan de SintLeonarduskerk. Zie ook blz. 8.
Toeristische dienst : 3de Kerst - en hobbybeurs van 11 tot 18u in
de Passant. Zie ook blz. 8.

12 december:
Jonggezinnen Budingen: Barbara Dex ‘Gospelconcert’ om 20u
in de St.-Cyriacuskerk Budingen. Info: An Fets 0499. 19 31 99.

13 december:
Gepensioneerdenbond “de Vooruit”: eerste kerstfeest in het
Bogaerdenhof . Prijs ê 30 (5 gangenmenu en lidkaart 2004 inbegrepen). Inschrijvingen bij Yvette 011. 78 48 34, Nicole 011. 78
24 38 of soc. mut. 011. 78 44 31.

15 december:
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.

21 december:
Volleybalclub Tarco - Zoutleeuw: jaarlijks kersttornooi in de
sporthal De Passant.
Inschrijven bij Dr. Dirk Lambrechts 0476. 49 21 65.
Kersthappening in rustoord Sint-Elisabethdal van 14 tot 18u.

24 december:
Kapellenhof: na de kerstavondmis gezellig samenzijn in het
Kapellenhof.

Foto’s: Roger Vande Wiele

‘Unlimited Games 2003’
in en rond De Passant.
(Sportraad Zoutleeuw)
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