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Deze zomer zullen we niet licht vergeten. De warmste en droogste zomer van deze en
vorige eeuw. We hebben er met zijn allen heerlijk ongeremd van genoten. Weken aan
een stuk een Spaanse Costazon die boven onze stad vakantie nam. Van hevig onweer
en wateroverlast van andere jaren bleven we gelukkig gespaard. De thuisblijvers hadden voor één keer geen ongelijk. Waar kun je immers beter zitten dan in de schaduw
van je eigen boom of op een caféterras onder een parasol met een koel getapte Leffe
of wandelend langs de Tempus Artiroute likkend aan een ambachtelijk ijsje.
Terwijl ik dit schrijf voorspelt onze nationale Frank voor morgen 7 augustus een
recordtemperatuur van 4o graden in de schaduw. Nog nooit zijn in ons ‘kikkerlandje’
dergelijke schandalig hoge temperaturen opgemeten.
In deze vakantieperiode en mediakomkommertijd is het weer letterlijk en figuurlijk
‘een geschenk uit de hemel.’ Want voor de media die omwille van het grove geld constant op jacht zijn naar aandacht van de consument is kunnen uitpakken met een
spektakelprimeur van levensbelang. In dat showkader passen dan ook al de records
en superlatieven over hitte en droogte waarmee zij ons nu dagelijks om de oren slaan.
Het gevolg daarvan is dat wij de verwondering voorbij zijn. Wij kijken maar ergens
van op als het boven het gewone uitpiekt.
Door de gewenning verliezen de superlatieven hun waarde en moeten er weer
krachtiger termen bedacht worden. Ik vind dat een negatieve ontwikkeling. Ook de
om het halfuur uitgezonden regionale weerberichten moeten ons doen geloven dat we
naar een subtropisch klimaat evolueren! De werkelijkheid is anders. De boerenmensen
vroeger wisten het al. Ons weer gaat op en neer. Zij gebruikten de kalender en de heiligen die daarop een vaste plaats hadden, voor hun voorspellingen. Voor het weer op
korte termijn keken zij naar de lucht, de wolken of de zonsondergang. Volle maan en
nieuwe maan waren ook richtinggevend. Vlogen de zwaluwen hoog, dan was het
mooi, zat de wind in het oosten was het weer voor dagen vast. Zat een ‘krans om de
zon, kwam er water in de ton, zat die rond de maan kon de regen wel vergaan’.
Op 1 september is het de feestdag van Egidius. De boeren wisten: “Als ’t schoon weer
is met Sinte-Giel, blijft het zo tot Sint-Michiel.” (29 september!) Voor dezelfde periode zeiden ze: “Zijn de wespen niet in rust, dan is er stormweer op de kust”
Voor het najaar baseerden ze zich op: ”Geeft de herfst dikwijls mist, dan zit er vroeg
vorst in de kist.” Zo simpel en doodgewoon was het leven toen tussen het groen. Nu
moet de hemel in Vlaanderen constant staalblauw zijn en alle dagen terrasjesweer.
Gewoon hoort niet meer thuis in onze tijd. En dat is jammer.
Toon Willems

Cover: Tempus Arti-logo (zie ook foto’s pag. 16), Freddy Bierset, ambiance op de Grote Markt met de Flandriens, fietsen met Cicli Fondriest, kinderen op de Zoutleeuwse zomer(avond), trikes op de 11de Geterun.
foto’s & montage: Roger Vande Wiele /Vierkant Grafisch
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Beste stadsgenoten
Voor de meesten onder ons zit de vakantie er weer op. Deugddoend en verkwikkend voor sommigen, zenuwslopend
en vermoeiend voor anderen. Uiteraard is dat laatste niet de bedoeling, maar opgezweept door een immer voortrazende vakantieindustrie worden velen verleid mee te rennen in een zotte wedren naar kunstmatig geluk. Vergeet
daarbij niet dat wat een mens wil ontvluchten, hij meeneemt naar de plaats waarheen hij vlucht. Eigenlijk zouden
wij allen moeten proberen om in iedere dag van elke week ergens een kleine vakantie in te bouwen. Een korte pauze
waarin we de drukte van ons afschudden en ons overgeven aan rust en stilte en ons alleen maar wijden aan onszelf
en aan diegenen die wij liefhebben.
Na een betrekkelijke rust is ook het politieke seizoen opnieuw van start gegaan. De diverse werken
aan wegen, fietspaden en wegversmallingen schieten goed op. De toegang en de omgeving van het
stadspark zijn op wat beplantingswerken na zo goed als klaar. De ontwerper voor de werken aan de
Linterseweg werd aangeduid, zodat de gemeenteraad zich binnenkort kan uitspreken over het definitieve ontwerp en de kostprijs voor de renovatie van de Linterseweg en de aanleg van fietspaden.
De werken aan de Durasweg en Klipstraat, die zowel een volledig herstel van het wegdek als de aanleg van voetpaden en verkeersremmers omvatten, zullen binnenkort aanvangen.
De tieneropvang werd opgestart waardoor drukbezette ouders de mogelijkheid krijgen om ook de
iets oudere kinderen voor en na school professioneel te laten begeleiden in een omgeving waarin
zowel tijd en plaats is voor ontspanning als voor studie.
Verkeersveiligheid in de schoolomgeving blijft voor het bestuur een prioriteit. Naast de preventieve
en repressieve acties van onze politie worden onze scholen begeleid en gestimuleerd tot het opstellen van schoolvervoerplannen, waarbij het de bedoeling is verkeersproblemen en knelpunten te ontdekken en veilige schoolroutes vast te leggen. Uiteraard zal dat in een aantal gevallen moeten leiden tot noodzakelijke aanpassingen aan wegen en fietspaden.
Verkeer is de zichtbare tak van onze politiediensten. Maar daarnaast is onze politie uiteraard ook bezig met het
oplossen van diefstallen en met de drugsproblematiek. Op dat laatste vlak wordt er op een dubbel niveau gewerkt:
zowel preventief als repressief. Leerlingen, leerkrachten en ouders worden in het kader van het zogenaamde MEGA
(Mijn Eigen Goede Antwoord)-project geleerd hoe vroegtijdig de specifieke signalen van druggebruik in het eigen
gezin of de school, te herkennen. Zowel in de directe omgeving van scholen als op andere plaatsen werden verscheidene personen aangehouden voor gebruik, invoer en verkoop van verdovende middelen.
Over een periode van 12 maanden werden 45 diefstallen met braak gepleegd in onze politiezone, opgelost door onze
recherche, wat leidde tot ongeveer 20 aanhoudingen. Met aandrang vraagt onze politie om medewerking van de
bevolking. Indien U verdachte personen of voertuigen bemerkt, verwittig onmiddellijk de politie. Op het nummer
101 is men dag en nacht te uwer beschikking.
Veiligheid is een zaak van ons allen. Zowel inzake verkeer als inzake diefstallen en geweldmisdrijven komt alles
eigenlijk neer op verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Iemand met verantwoordelijkheidszin zal geen onverantwoord rijgedrag vertonen en iemand die zich betrokken voelt bij zijn gemeenschap zal bij een ongeluk of mogelijk
gevaar zijn rug niet draaien omdat het ‘toch maar om een ander gaat’.
Gedenk daarbij dat men veiligheid niet bereikt door muren te bouwen, maar door deuren te openen.

Uw burgemeester
Rik Dehairs

Droge voeding
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droge voeding

Gemeenteraadnieuws
Voor wat het tariefreglement voor de tieneropvang betreft,
wordt de regeling van de BKO overgenomen, waarbij men dus 65
cent betaalt per begonnen half uur. De voor de BKO geldende
gunsttarieven voor het personeel van stad en OCMW wordt ook
hier toegepast, nl. een reductie van 50 %.

Gezien de groeiende complexiteit van de milieuwetgeving
wordt de aanwerving van een milieuambtenaar een dwingende
noodzaak. De vacante functie wordt begeven door werving.
Ook de volgende betrekkingen worden vacant verklaard:
ploegbaas (D4) dienst openbare werken - ploegbaas (D4)
dienst onderhoud en patrimonium - ploegbaas (D4) groendienst.

In de meerjarenplanning werd voorzien om in 2004 het bibliotheekgebouw uit te breiden. De gemeenteraad neemt de principebeslissing om het dossier nu reeds te kunnen opstarten en stelt
bij wijze van onderhandelingsprocedure voor, zonder bekendmaking en met prijsvraag aan minstens drie ontwerpers, een
bureau aan te stellen.

Boudewijn Herbots wordt voorgedragen om de dagorde van de
jaarvergadering van Intergas goed te keuren. Voornaamste
punt op de dagorde is de jaarrekening 2002, welke afsluit met
een winst van ê 141.636,11.
Marleen Goossens wordt afgevaardigd om de agenda A.V.
Interleuven goed te keuren. Voornaamste punt ook hier de jaarrekening, welke een winst van ê 170.695,75 laat zien.
Een buitengewone toelage aan de kerkfabriek van St.Leonardus voor buitengewoon onderhoud aan bijgebouwen
wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

Het reductieprogramma bestrijdingsmiddelen is gebaseerd op
het decreet van 21.12.2001, waarbij we er ons toe verbinden om
het gebruik van sproeimiddelen te beperken. Openbare besturen
die dit niet doen, worden automatisch vanaf 2004 een nulgebruik opgelegd. Bij de opmaak van een stappenplan wordt het
nulgebruik bereikt in 2015.

Begrotingswijziging 3 en 4
A. Gewone dienst:
Na deze tweede wijziging sluit de begroting met een positief
eindsaldo van ê 1.127.081 of meer dan 45 miljoen fr.
II. Ontvangsten van vorig dienstjaar stijgen met ê 13.425.
In het eigen dienstjaar is de opmerkelijkste stijging te vinden in
de ontvangsten op het containerpark, waar we voor de rest van
dit jaar ê 2500 bijkomend kunnen inschrijven.
B. Buitengewone dienst:
Na deze tweede wijziging sluit de buitengewone begroting met
een positief saldo van ê 138.678.
I. Uitgaven: voornaamste posten zijn :
- Fietspaden Vinnestraat : + ê 78.154, aanpassing aan het aanbestedingsbedrag.
- Klipstraat en Durasweg : + ê 236.000, aanpassing aan het
ramingbedrag van het definitief ontwerp.
- Groenstraat en andere betonwegen: wordt met ê 5000 verhoogd tot ê 60.000.
- B.O. diverse asfaltwegen: ê 165.000 voorzien.
- Aankoop tenten uitleendienst: ê 1900 voorzien.
- B.O. sporthal en cafetaria: ê 3000.
- Zitkussens cultuurzaal Passant: ê 5500.
- Erelonen uitbreiding bibliotheek: ê 9916.
- B.O. kerkhof Dormaal, herstel muur: ê 5000.
II. Ontvangsten: Stijgen met ê 509.154.
Deze cijfers werden reeds doorgetrokken in de financiële meerjarenplanning tot en met 2006 en in dat laatste jaar is er nog een
batig saldo van ê 375.740 of meer dan 15 miljoen fr.

De gemeenteraad neemt de principebeslissing
- tot aankoop van 2 op benzine aangedreven waterpompen en
de nodige hulpstukken die bij overstromingen kunnen worden
ingezet. Zij kunnen vervuild water dat zand en stenen bevat tot
een diameter van 30 mm verpompen. De raming bedraagt
ê 6.500, voorzien in de buitengewone begroting en gefinancierd middels een overboeking uit de Gewone dienst.
- om de asfaltwegen welke met het aanbrengen van een nieuwe
slemlaag kunnen worden vernieuwd op deze wijze aan te pakken. De eerste stap is het aanduiden van een ontwerper, waarvoor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking,
maar met prijsvraag aan minstens drie bureaus, wordt gehouden.
- om de Groenstraat te Budingen, maar ook de Linterseweg en de
Terweidenstraat te herstellen. De opdracht wordt gegund via
een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
- tot het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken aan de
Linterseweg. In de begroting 2003 werd een bedrag van
ê 454.000 voorzien voor de uitvoering van wegenwerken en
aanleg fietspaden op de Linterseweg. Via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt als eerste stap
een ontwerper aangesteld.
- tot het uitvoeren van wegenwerken aan de Klipstraat Durasweg. Via de begrotingswijziging werd in totaal een
bedrag van ê 830.000 voorzien. Het ontwerp omvat in hoofdzaak de volledige renovatie van het wegdek van beide straten
door eerst grondige verbeteringen in de bestaande betonverharding te realiseren en vervolgens een volledige overlaging in
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asfalt aan te brengen. Daarnaast worden in de bebouwde
kommen voetpaden voorzien en snelheidsremmende wegversmallingen. De opdracht zal worden gegund bij openbare aanbesteding.
- tot het aanstellen van een ontwerper voor infrastructuurwerken
ter bestrijding van wateroverlast. Bedoeling is om de zwakke

plekken in de afweergordel van Zoutleeuw, Dormaal en
Budingen tegen overstromingen te laten onderzoeken door een
gespecialiseerd bureau, dat vervolgens de passende maatregelen moet voorstellen. De opdracht aan het studiebureau zal
gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Mededelingen van de overheid

MMC Stad Zoutleeuw rijdt

Regionaal Ondernemingsloket van start op 1 juli !

De eerste chauffeur van de Minder Mobielen Centrale Stad
Zoutleeuw vervoert de eerste klant vanuit de serviceflats ‘De
Leeuwerik’. Info stadsadministratie 011. 78 91 73.

Starters moesten voor de oprichting van een eigen zaak voor
allerlei administratieve formaliteiten terecht bij diverse overheden. Voortaan kan het eenvoudiger. Het BIZ-Ondernemingsloket is gevestigd in de lokalen van de Kamer van Koophandel,
Tiensevest 61, 3010 Leuven. (016. 22 26 89 - mevr. Wery).

Alles over sorteren en recycleren !
Op alle vooroordelen en twijfels omtrent sorteren en recycleren
geeft de vernieuwde website van FOST PLus (www.fostplus.be)
een duidelijk en uitvoerig antwoord. De website bevat ook een
aantal concrete en praktische hulpmiddelen, zoals een sorteergids en een praktische link naar uw gemeente, met o.a. de openingsuren van het containerpark.
Herman Coopmans

Van 15 tot 19 september - week van de mobiliteit:
“Deze eeuw iedereen op de fiets in Zoutleeuw”
Van 15 tot 19 september gaat in onze stad de week van de mobiliteit door. Tijdens deze week zal speciale aandacht besteed
worden aan het vergroten van de veiligheid van de zwakke
weggebruiker op weg naar en rond de school.
Voor dit initiatief hebben het stadsbestuur, de verschillende
scholen en de politie de handen in elkaar geslagen.
De acties starten op maandag en dinsdag en zullen dan vooral
gericht zijn op ‘snelheid’ rond de scholen. Woensdag wordt, in
samenwerking met de verschillende scholen, een fietspooling
georganiseerd. Mensen die hieraan willen meewerken om de
kinderen te begeleiden kunnen zich nog steeds melden bij de
schepen van mobiliteit, Willy Minschart, 0495.38 56 05.
Donderdag zet de politie in Landen een ‘levend verkeerspark’
uit. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen hier
hun verkeersvaardigheid per fiets, onder deskundige begeleiding, uitproberen. De week wordt op vrijdag afgesloten met een
evaluatie van de projecten rond mobiliteit die de verschillende
scholen uitgewerkt hebben. Jury van dienst zijn een delegatie
van het stadsbestuur en van de politie en Flor Koninckx.
Wij rekenen op de medewerking van de bevolking om deze
week van de mobiliteit, die kan bijdragen tot de veiligheid van
ieder van ons in het verkeer, tot een succes te maken.

Wonen morgen begint vandaag
De provincie Vlaams-Brabant organiseert haar woonhappening
voor ouderen en personen met een handicap op vrijdag 10 oktober 2003 in het nieuw provinciehuis te Leuven.
Centrale thema: “Wonen” is niet alleen een hoopje stenen
gerangschikt naar de eigen smaak van de bewoner. “Wonen” is
denken aan het huidige en toekomstig wooncomfort en -veiligheid van jongere en oudere generaties.
www.vlaamsbrabant.be/levenenwonen

Vernieuwing van de identiteitskaarten
van personen van 75 jaar en méér
Personen van 75 jaar en meer moeten hun identiteitskaart voor
België niet meer vernieuwen tenzij:
- bij verlies of diefstal.
- u nog naar het buitenland wenst te reizen.
Dan dient u persoonlijk naar het gemeentehuis te komen, t± wee
maanden vóór de vervaldatum van de identiteitskaart.

Droge voeding
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Toeristische dienst

Oproepen

Open Monumentendag
De Open Monumentendag heeft dit jaar voor de 15de keer op 14
september plaats. Monumenten ontsluiten betekent immers dat
je de historische en eigentijdse betekenis van een gebouw duidt,
met de middelen die het best bij een bepaald monument passen. Het thema waarrond dit jaar gewerkt wordt, is ‘STEEN’.
Voor Zoutleeuw is de Sint-Leonarduskerk een vaste waarde en
zijn er gratis gidsbeurten van 13 tot 18u. Er is ook een themawandeling met vertrek aan het historisch stadhuis om 15u. en het
Hôpital (Oud Gasthuis - huidig OCMW) is open met doorlopend
rondleidingen van 13 tot 18u.

Zondagen in september: Beiaardconcerten
Tijdens het 14de beiaardseizoen 2003 is er elke zondag van september van 16 tot 17u een beiaardconcert door stadsbeiaardier
Noël Reynders en diens zonen Hendrik en Frederik. De bedoeling
is dat de toevallige luisteraars het aangenaam hebben tijdens
hun wandeling of bezoek aan het centrum, terwijl de muziekliefhebbers en -kenners op een terras kunnen genieten van klassieke en/of moderne beiaardcomposities.

Fakkelestafette Brussel - Weert - Brussel 19 september
In het kader van de bevrijdingsviering in het Nederlandse Weert
wordt op vrijdag 19 september voor de 51 ste keer de fakkelestafette Weert - Brussel - Weert gelopen. Dan wordt herdacht
dat Weert op 22 september 1944 bevrijd werd door het Engelse
Suffolkregiment. Die vrijdag, omstreeks 15.30u doet de fakkelestafette ook Zoutleeuw aan. Aan het monument van de
gesneuvelden (Sint-Truidensestraat) is een korte heldenhulde.
Jongeren lezen teksten voor over oorlog en vrede, over intolerantie en verdraagzaamheid. Alle aanwezige kinderen brengen
een bloemenhulde en een delegatie van Weert en de burgemeester van Zoutleeuw leggen een krans neer bij het monument. Na een toespraak wordt er een vredesduif losgelaten.
Aansluitend op deze plechtigheid biedt de stad Zoutleeuw de
atleten die de estafette lopen en de begeleidende delegatie van
Weert een receptie aan op het Historisch Stadhuis.

Opvang
Pleegouder worden houdt meer in dan het delen van een
dak. Het staat voor het bieden van aandacht, tijd, zorg en
liefde. Het gaat om samenwerken met de kinderen, hun
ouders én met de dienst voor
pleegzorg. Het is dus een
ingrijpende beslissing voor
uzelf, uw omgeving én voor
het pleegkind! Maar als gemotiveerd pleeggezin zorgt u
voor een wereld van verschil !
Vraag onze brochure op het gratis nummer: 0800-30181.
U kunt ook steeds terecht op onze website: www.opvang.be
of bij Antenne Hasselt, A. Rodenbachstraat 18 3500 Hasselt.
011.20 13 80 fax 065. 20 52 30 limburg@opvang.be.
Tweedehandsbeurs
Op zoek naar kinderkleding, leuk speelgoed, een kinderwagen?
Op 19 oktober kunt u tussen 14 en 17u voor allerhande kinderspullen (kleding, speelgoed, baby-uitzet) terecht in de eetzaal van de Gemeenschapsschool Leeuwerveld, Budingenweg 2, Zoutleeuw. Toegang gratis. Tafels voor de verkoopstands worden verhuurd aan ê 8 en ê 4, extra ruimte aan
ê 2 per meter.
Info en inschrijvingen tot 15 oktober bij Hilde Casteleyn 011. 78
51 04 of Veerle Van Mele 011. 78 43 86.

Stadhuizenweekend 27 - 28 september van 10 tot 17u

Eerste activiteit van vakantiegenoegens Zoutleeuw:
Getewandeling
Doe op zondag 19 oktober mee met onze allereerste wandeling langs de oude vesten van de stad. We vertrekken aan het
catecheselokaal, Grote Markt, achter de Dekenij om 14u, voor
een wandeling (die zeker geschikt is voor buggy’s) van 7 km
langs de Kleine Gete en de oude spoorwegbedding. Nadien
kun je in het catecheselokaal op adem komen met een heerlijke kop koffie of een streekbiertje. Elk gezin krijgt na afloop
de brochure van de fietslus “Tussen Gete en Velpe” ter
waarde van ê 1,50 cadeau. ê 1 per persoon, kinderen tot 12
jaar gratis. Info: Hugo Henot 011.78 01 53 en Marcel en Agnes
Bamps 011.78 07 57.

Het Davidsfonds organiseert een stadhuizen- en belfortenweekend, met als doel het grote publiek te laten kennis maken met
dit historisch erfgoed. Er zijn rondleidingen aan de buitenzijde
van de kerk en in het stadhuis, met een tentoonstelling over
stadhuis en belforttoren. Geleide bezoeken in het Historisch
Stadhuis, doorlopend van 13 tot 18u. Toegang gratis.
Deelnemingspakket voor 2 personen, VVK ê 14,5, ter plaatse
ê 17,5. Inlichtingen: Toeristische Dienst, 011. 78 12 88.

Open school voor volwassenen
Voor wie geen diploma’s op zak heeft ligt de lat in onze kennismaatschappij erg hoog. In de Open School worden cursussen georganiseerd die je een nieuwe kans geven.
Zo kun je er kennismaken met de computer en het internet.
Met een cursus van 60 uren leg je een eerste stevige basis om
met de computer te werken.

Droge voeding
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De cursussen gaan door op volgende data en plaatsen:
- do 18.09 (19u): theorie - Interleuven, Brouwerstraat 6 te
Leuven.
- za 20.09 (10u): bezoek aan Comité Jean Pain te Londerzeel
(met busvervoer vanaf Leuven).
- za 27.09 (9u - 12u): praktijk - demoveld recyclagepark,
Kluisbergstraat z/n te Diest.
Inschrijven: Ilse Haesendonck (Intergemeentelijke Milieudienst
Interleuven): e-mail: ilse.haesendonck@interleuven.be,
0496. 58 70 26 of fax: 016. 20 42 36.

Ook kun je er het vak Nederlands terug opfrissen door te leren
vlot een verslag of bericht op te stellen of de nieuwe spelling
onder de knie krijgen.
Je kunt er ook meer te weten komen over de huidige ontwikkelingen in onze maatschappij: gezondheidszorg, cultuur, onderwijs en recht.
De cursussen zijn gratis. Inschrijven kan door te bellen op 016. 81
58 15 of door langs te komen Veldbornstraat 3, 3300 Tienen.
3de Zoutleeuwse Getecorrida
Op woensdag 24 september om 9.30u organiseert de sportdienst in samenwerking met de Sportraad, het stadsbestuur, het
onderwijs en de atletiekclub Sparta in het kader van het project
‘Contract Jeugdsport 2003’, de 3de Zoutleeuwse Getecorrida.
Deze stratenloop voor het basisonderwijs, met vertrek en aankomst op de Groenplaats gaat rond het Getetraject.
Info: Sportdienst 011. 58 97 67 of depassant@belgacom.net.

ROB
Autorijden vraagt steeds meer inspanningen. Nochtans maken
nieuwe voertuigtechnologieën een rijstijl mogelijk die het comfort, het rijplezier en de veiligheid verbetert. Bovendien vaart
het milieu er wel bij en kunt u ook besparen op brandstof.
Automobilisten die Rustig zijn Op de Baan, verhogen niet enkel
de verkeersveiligheid, ze rijden ook milieuvriendelijker. De
basisprincipes hiervan zijn heel eenvoudig:
Rij zo veel mogelijk met een constante snelheid.
Schakel zo snel mogelijk naar een hogere versnelling.
Rem op de motor en laat hem zo lang mogelijk in dezelfde versnelling.
Rij niet te snel! Snelheden boven 100km/u verhogen sterk het
brandstofverbruik.
Vlaamse Infolijn: 0800. 3 02 01 - www.ikbenrob.be.

De Familienaam Coenen
Als afstammeling van de stam ”COENEN” van Zoutleeuw, zou ik
graag alle familieleden met de naam “Coenen” willen vragen
mij, foto’s, bidprentjes, doodsbrieven en dergelijke ter beschikking te stellen (tegen ontvangstbewijs, waarna zij ze binnen de
week terugkrijgen). Het is de bedoeling om volgend jaar met
Pinksterkermis, een tentoonstelling te houden over het geslacht
“COENEN” van Zoutleeuw. Coenen Roger Ere-politiecommissaris
Pioenstraat 12, 3800 Sint-Truiden 011.68 39 57, fax 011. 68 39 57
coenenroger@pandora.be.

Zet uw huisvuilzak ook eens op dieet! Koop minder afval!
Of u het nu graag hoort of niet: al het afval dat u sorteert of als
restafval met het huisvuil meegeeft, haalt u zelf in huis! Dus u
kunt zelf ook het grootste deel ervan voorkomen.
Ga winkelen met een boodschappentas, een plastic plooikrat of
een kartonnen doos.
Kies voor afvalarme producten en navulbare verpakkingen.
Koop bij voorkeur losse groenten en fruit.
Koop bij voorkeur flessen met statiegeld.
Gebruik bewaardozen in plaats van aluminium- of huishoudfolie.
Gebruik voorgevormde katoenen luiers die sluiten met een handige velcrostrip. Ze zijn machinewasbaar, huidvriendelijk en
praktisch in gebruik.

Kerstbeurs
De Toeristische dienst organiseert op zondag 7 december 2003
(van 11 tot 18u) een kerst- en hobbybeurs in ‘De Passant’.
Kandidaat-standhouders kunnen voor praktische informatie
terecht bij de Toeristische dienst, 011.78 12 88. Inwoners van
Zoutleeuw kunnen een stand plaatsen tegen voordelige voorwaarden.
Inhuldiging Rotemwandeling ter gelegenheid
van de Kermis te Budingen
Op maandag 8 september wordt iedereen uitgenodigd om de
Rotemwandeling (10,4 km) in te wandelen. De start wordt gegeven om 16 uur aan Klauterland. Na de wandeling biedt het
stadsbestuur in Klauterland een drankje aan.

Aan alle culturele verenigingen ... Niet vergeten!
1 september: indienen subsidiedossier.
30 november: deadline aanvraag deelname cultuurproject wiP
en ZIn (periode januari - juni 2004). Formulieren, info, afgifte:
Toeristische dienst Zoutleeuw (Pascal of Petra).

Thuis composteren iets voor jou?
Dit najaar organiseert Interleuven samen met de Vlaamse
Compostorganisatie (VLACO) drie sessies waarin de basisregels
van het composteren in vaten en bakken en van afvalarm
tuinieren bevattelijk worden uiteengezet.

Droge voeding
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Bevolking

van 1 juni tot en met 31 juli 2003

Zoutleeuw
Geboorten
Dvalishili Alexander
Froyen Jasper
Noben Jasper
Toelen Silke
Van den Broeck JohannaMaria
Vanderlinden Viktor
Overledenen
David Alphonsus
Dewaersegger François
Gelpkens Marie
Indekeu Franz
Lemin Georgette
Mommen Maria
Pacolet André
Peuters Julia
Vanderzijpen Maria
Nieuwkomers
Adriaans Martha
Claessens Kris - Morren Inge
en kinderen Claessens
Jana, Tim
Dewil Maria
Geraerts Geneviève en zoon
Geraerts Niels
Goffard Olivier
Heeren Irène
Houwaer Marianne en
kinderen Borgers Dieterd
en Hannelore
Jamro Claudia
Melnik Ganna
Malfliet Franky,
Vandereycken Karen en
haar zoon Reynders Rens
Petré Bennu - Peyffers Vicky
en zoon Petré Kenji
Remmery Erik

Droge voeding

Budingen
Rosseels Marcel
Sarlée Erwin en zoon Sarlée
Nick en Derwael Martine en
kinderen Coolen Saar en
Coolen Sander
Simons Marijke
Toelen Marina en dochter,
Stienen Evi
Van Haudt Rita en
Deleers Ronny
Vandezande Manuel en
Clipper Amanda
Vandereyt Maggie
Vanmechelen Liesbeth
Wijnants Maria
Winnen Gustaaf
en Menten Florentia

Huwelijken
Corbeels Dirk en Boyen Cissy
Daerden Hippolyt en
Coeckelberghs Wendy
Keppens Wouter en
Lox Marleen
Morren Bert en
Basteyns Nathalie
Nélis Philippe en
Lafosse Katty
Van Ginneken Wilfried en
Pieters Nicole
Gouden huwelijken
Busselen Jozef en Willems
Jeanne - 06.06.1953
Mellaerts Albertus en
Oijen Maria - 27.06.1953
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Geboorten
Fosse Axel
Lagache Robin
Lattinne Sander
Leonidas Jenthe
Reynaerts Celle
Overledene
Stiers Maria
Nieuwkomers
Celis Karen
Guilluy Nele
Kempeneers Mariette
Lambrechts Lilly en
zoon Lenaerts Dimitri
Peeters Stefaan
Pigeon Richard Mertens Sanny
Porton Roland Dewil Joanna
Questroy Carine
Rihova Rita
Schepers Erwin
Schots Johnny en kinderen
Jurgen, Penny, Silke en
Joni
Simons Piet
Thijs José
Vandezande Manuel Clipper Amanda
Vanmal Katrijn
Vanherck Koen
Van Petegem Luc en
Van de brul Vera en
kinderen Nick, Elke en Stef
Verheyden Nadia en
kinderen Bergström Göran
en Marten
Zinga M’Pata Tony

HalleBooienhoven
Geboorten
Collaer Clark
Dams Maura
De Cock Louis
Deprez Dasja
Herbots Quilla
Oliva Maximo
Overledene
Verbiest Arthur
Nieuwkomers
Boffin Tommy
Bosmans Wim
Bouamama Mohamed en
Benal-lal-Aseia en met
zoon Bouamama Elias
Gysenbergs Christa en
dochter Vanwiddingen
Elke
Heeren Irene
Hoebrechts Tinne en
Massoels Koen
Leekens Tony en
Desreveaux Rana
Matterne Michel
Mievis Maria
Raskin Gabrielle
Roosen Miranda
Ruyloft Sidonia
Snoeks Jordy en Jochen
Vancauwenbergh Inge
Vandenreyt Chris en
Mievis Maria met zoon
Damon
Vanolst Dino
Vanschoenwinckel Kristien
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Verenigingen

KVLV

PAL

Vanaf 16.09 is er elke dinsdag van 20 tot 21u turnen in de turnzaal van het St.-Leonardusinstituut. Inschrijven bij Rachel
Peeters-Hettich, 011. 78 11 54. 20 lessen = ê 22 .

OCMW-Zoutleeuw i.s.m. Pro Arte Lewa: Aperitiefconcert:
Bariton Jan Smets en het Strijkersensemble van Camerata
Leonardo o.l.v. Hugo Adams brengen “Van Mozart tot Mancini”.
Op 14 september om 11u in de Kapel van het Oude Gasthuis.
Aansluitend receptie en mogelijkheid tot bezoek aan het vernieuwde historische gasthuis. VVK. ê 5, kassa: ê 6.
Reserveringen: Pro Arte Lewa 011. 78 90 30 en Toeristische dienst.
011. 78 12 88.

Seniorenraad
Vanaf 30 september zijn er elke dinsdag van 14.30u tot 16u
Yogalessen in De Passant. Inlichtingen: 011. 78 48 34.

Werkgroep Gelijke kansen

The White Spirits - gospel in motion
Blanke mensen brengen zwarte geestdriftige muziek op
zaterdag 27 september om 20u in de St.- Leonarduskerk.
VVK: ê 5, kassa ê 8. Info: 011. 78 90 30 en www.pal.be

- Dit najaar vertelt Meester Liliane Versluys ons haar ervaringen met "Nieuw samengestelde gezinnen".
Items als omgang met eigen kinderen en kinderen van de
nieuwe partner, omgang met ex en nieuwe familie, hoe worden moeilijke situaties opgevangen enz. zal zij aansnijden.
Mevr. Liliane Versluys is een expert wat betreft scheidingen
en nieuwe gezinssituaties. Er verschenen ook een paar boeken van haar hand betreffende deze onderwerpen. (Ze
staan in onze bibliotheek.) Door onvoorziene omstandigheden kan de datum pas later meegedeeld worden.
- Op maandag 22 september om 9.30u starten de nieuwe lessen Nederlands voor anderstaligen in de Dekenij op de
markt. Verdere afspraken volgen later.
We gaan er dus weer flink tegenaan en hopen nog steeds op
nieuwe medewerkers.
De werkgroep komt om de maand samen en doet waarvoor
haar naam staat: gelijke kansen geven aan iedereen, rijk en
arm, geletterd en ongeletterd, vreemdeling en rasechte
Zoutleeuwenaar, man en vrouw, valide en mindervalide...
teveel om op te noemen.
Monique Cleynen

Op 31 oktober om 20u Halloween-avond met ‘The sound of Dr.
Jekyll & Mr. Hyde’. De eerste belangrijke horrorfilm in de filmgeschiedenis. Deze stomme film wordt live begeleid door Geert
Waegeman. Waarover gaat deze prent? Dr. Jekyll is fysicus, doet
aan liefdadigheid en is één en al toewijding voor zijn patiënten.
Daarnaast hij heeft echter ook een passie voor experimentele
geneeskunde. Jekyll raakt geobsedeerd om langs medische weg
het goede en het kwade te scheiden. Hij slaagt er zo in van zichzelf een monster te maken, dat hij ‘Mr. Hyde’ doopt... Voor het
vervolg van het verhaal moet je komen kijken en luisteren naar
live-concert van multi-instrumentalist Geert Waegeman. Hij
maakt er een eigentijdse en avontuurlijke compositie van met
akoestische én elektronische muziek waarin zowel plaats is voor
piano, elektrische mandoline, altviool als voor een flinke dosis
elektronica en samples. Dit alles te beleven in de kapel van het
Oud-Gasthuis. VVK: ê 8 euro, kassa: ê 10.
Info: 011. 78 90 30 en www.pal.be

Binnenkort ook Cd’s in de bib... en bibliotheekweek!
hen worden woensdagnamiddag 22 oktober de mooiste, grappigste en spannendste verhaaltjes voorgelezen in een knus hoekje van onze bibliotheek.
We hebben 3 verschillende leeftijdsgroepen
gemaakt, zodat ieder op zijn/haar niveau kan
komen wegdromen. Elk kind krijgt in elk geval
een kleine verrassing en per leeftijdsgroep is er
daarenboven een mooi cadeau te winnen.
om 14 u - van 6 tot 7/8 jaar, om 15 uur - 8 tot 9/10
jaar, om 16u - van 10 tot 11/12 jaar
Info: Openbare Bibliotheek Zoutleeuw - Vincent Betsstraat 16 011. 78 45 48.

Tijdens de bibliotheekweek van 18 tot 25 oktober komt de
bibliotheek extra in de kijker te staan. Vrijdag 17 oktober om 20u heeft de officiële opening van de gloednieuwe Cd-collectie plaats. Jong talent van eigen
bodem (Muziekacademie) zorgt voor een streepje
muziek tijdens de receptie achteraf. Iedereen is
van harte welkom.
Op zaterdag 18 oktober (en gedurende de hele
bibliotheekweek) kunnen alle leden gratis Cd’s uitlenen. Bovendien zal er een drankje en een hapje klaarstaan voor iedere bibliotheekbezoeker.
Ook de jonge bezoekers worden niet vergeten: speciaal voor
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directeur André Devos

Precies 40 jaar later zitten we weer
tegenover elkaar. Hij achter zijn bureau,
ik ervoor. Alleen de omstandigheden zijn
veranderd. Hij is niet meer de directeur en
ik niet meer de sollicitant-leraar van het
Sint-Tarcisiuscollege. Beiden zijn we nu
met pensioen.
Toch zie ik, hoewel milder geworden door
de jaren, nog hetzelfde vuur in zijn ogen,
hoor ik nog dezelfde gedrevenheid in zijn
woorden als wij het hebben over “het college”.

hulp van de Vriendenkring zou ik nooit
dat eerste schooljaar zijn doorgesparteld’, benadrukt de oud-directeur. ‘Twee
aan twee gingen ze de boer op om fondsen te verzamelen, waarmee ik de leraars
kon betalen, handboeken, schriften en
schoolmeubilair aanschaffen. Want vergeet niet, zo’n eerste jaar werd niet door
de overheid gesubsidieerd. Alle uitgaven
moesten op de een of andere manier bijeengeharkt worden. Zo ontstond in de
schoot van de Vriendenkring, onder leiding van de onlangs overleden notaris
Franz Indekeu, de idee van een ‘Vlaamse
kermis’. Gedurende 20 jaar zou daar, met
de hulp van een schare vrijwilligers, veel
geld verteerd worden voor “de goei
zaak” .’
Door bemiddeling van kardinaal Van
Roey had moeder Benedicta van de
Grauwzusters aan het jonge college een
bouwterrein in de stationsstraat geschonken ‘onder voorwaarde er een college te bouwen’(sic). Een college zou er
nooit gebouwd worden, maar wel de
sporthal “De Wallen”.

Toon Willems

In de keuken van...

Eigenlijk zouden we mogen zeggen “Zijn
college”! Was hij het immers niet, de
jonge priester-leraar van het college van
Tienen, die op 26 juni 1961 door de vicaris
van kardinaal Van Roey naar Mechelen
werd geroepen om te vernemen dat hij
voor september, voor het begin van het
nieuwe schooljaar dus, in Zoutleeuw een
college uit de grond moest zien te stampen? Je moet idealist en jong zijn om zo’n
vermetele opdracht te aanvaarden. André
Devos was beide en nog meer: een
Hagelander, man van de streek, vastberaden en koppig.
Met de kersverse directeursopdracht in de
hand ging het dan naar deken Oversteyns, de motor achter het hele collegeverhaal, die hem bijzonder gul ontving. ’s
Anderendaags al meldden de eerste
leraars zich aan. ‘Joost mag weten hoe ze
aan de weet kwamen dat er een college
zou starten.’
Dan moest er op zoek gegaan worden
naar leerlingen en klaslokalen. ‘Zonder de
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Op 4 september 1961 telde het Sint-Tarcisiuscollege 49 leerlingen. In drie klaslokalen: de parochiebibliotheek, de parochiezaal en een ruimte in het huis van de
Broeders der Christelijke scholen in de
Predikherenstraat, zaten er 16 in de VIde
Latijnse en 33 in de 6de Moderne. De inderhaast door vrijwillige KSA-ers uit
Glabbeek met bergkiezel verharde speelplaats lag achter de bibliotheek. Solidariteit en gemeenschapsgevoel was toen
nog vanzelfsprekend en heel gewoon.
Jaar na jaar groeide het college, werd er
verbouwd en nieuw gebouwd, met of
tegen de zin van de verantwoordelijken
van het bisdom die, toen eenmaal kardinaal van Roey overleden was, de idee van
een volledig college in Zoutleeuw niet
altijd even gunstig gezind waren.
Ook het Gemeentelijk Lager Onderwijs
voor jongens kwam in fasen over naar het
college en vormde een stevige basis voor
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de uitbouw van het Middelbaar Onderwijs voor jongens.
Toen het college volledig was uitgebouwd begonnen tegen het einde van de
grote vakantie sporadisch aanvragen van
ouders binnen te lopen om ook hun
dochter in het college in te schrijven. Gemengd onderwijs in het college zou dan
ook dé uitdaging voor de zeventiger
jaren worden. Om niet in direct conflict te
geraken met de Zusterschool, het St.Leonardusinstituut, die een technische en
beroepsschool voor meisjes hadden, werden gesprekken begonnen over wederzijdse openstelling van afdelingen, zowel
voor meisjes als voor jongens. Na maanden van moeizaam overleg kon dan in
september 1974 in het St.-Leonardusinstituut een gemengd VSO starten. De
eerste cyclus van twee studiejaren zou in
de Stationsstraat gelokaliseerd blijven en
de volgende twee cycli in de Predikherenstraat. Het St.-Tarcisiuscollege werd
dan St.-Tarcisiusinstituut. Maar what’s in
a name?
Na de omvorming van het VSO tot het
Eenheidstype is het nu aan KORZO om het
oorspronkelijke idee van de stichters
levendig te houden: de streek op een
hoger niveau te tillen.
Sedert 1988 is directeur Devos met pensioen, wat niet belet dat hij in allerlei
raden met veel liefde zijn geesteskind en
levenswerk blijft volgen.
De invloed die het college gedurende de
voorbije decennia op de vorming van
jongens en meisjes uit de streek in het algemeen en Zoutleeuw in het bijzonder
heeft gehad, is nauwelijks te schatten.
Zonder overdrijving mogen we gerust
stellen dat als André Devos en zijn medewerkers niet met zoveel inzet en volharding het college hadden uitgebouwd,
Zoutleeuw de ‘schone slaapster’ van
Oost-Brabant zou gebleven zijn, waar af
en toe een zeldzame toerist tijdens de
zomermaanden meewarig het hoofd zou
schudden over zoveel gemiste kansen.
Toon Willems
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Deel 3:

De schatten
van het stadhuis

Idyllisch Zoutleeuw

Het puntneusbaardmankruikje
uit de Kleine Gete

Maandagmorgen, 21 juli. Nationale feestdag. In Brussel wordt de rode loper
uitgerold. Hoog in Spanje wurmt Juans moeder nog snel een sinaasappel in
een geel eetzakje. Het wordt heet vandaag, ik voel het, witheet.
Deken Jan zingt het Te Deum, met hulp uit Bets. Bloemen worden gelegd.
Etienne inviteert ons op een receptie van de militaire vriendenkring. In Dormaal, in de schaduw van de St.-Martinustaverne.
Met Jan Hoed fiets ik de koelte van de platanendreef in. Een tunnel van aangenaam groen, twee kilometer lang. De zon krijgt hier geen kans, hoezeer zij
ook brandt en boort. Napoleon had gelijk om in heel Frankrijk de wegen vol
te planten met platanen. In de zomer altijd schaduw voor zijn voorbijtrekkend leger.
Zelden een aangenamer receptie meegemaakt. Geen toespraken, iedereen
lui uitgestrekt onder de roodwitte zomerparasols. Één Dorre, drie Spa bruis,
nootjes, kaas. Blauwe uniformen, kepies op het hoofd. Niet te warm? No
problem. Witte hemden, korte mouwen, zonnebrilletjes op de neus. Het is
heerlijk rustig op het kerkplein.
Maandagmiddag, 14 uur. Het is heet, bloedheet, de lucht zindert in de tuin.
Wij besluiten thuis te blijven. Te is te! Idyllisch Zoutleeuw is een salonzetel in
de koelte van het huis, onze thuis. Tv aan. Tour de France, koninginnerit,
pure sport op de flanken van de Spaans Pyreneeën.
2000 km verder eet de kleine Juan zijn geel eetzakje leeg. Éen sinaasappel
houdt hij voor later. “Durf je zakje niet vergeten, menneke,” had zijn moeder hem nog nageroepen.
“Neen, ma ik zal het niet vergeten, beloofd”.
Juan zal zijn geel eetzakje nooit vergeten. Ook Armstrong niet, ik niet, en
samen met mij vele vele anderen niet.
“Daar zijn ze, met tweeën!” brult vader, de Baskische vlag rond de schouders en de vuisten fel omhoog. Met beide handen klemt Juan het gele zakje
vast.
Een sinaasappel rolt traag naar de overkant van de weg.
Jos Ceyssens

De waterbouwkundige werken aan de Kleine
Gete tussen 1994 en 1996 hielden een beperkt
archeologisch onderzoek in. In de bodem
van de rivier bleek er zich interessant materiaal van de 14de eeuw tot nu te bevinden.
Een voorbeeld van een luxeartikel dat uit het
slib van de Kleine Gete werd opgehaald, is de
kleine puntneusbaardmankruik. Het kruikje
dateert uit de 1ste helft van de 16de eeuw en
werd geïmporteerd uit het Rijnland. Daar
werd indertijd steengoed vervaardigd, een
type van aardewerk dat waterdicht was door
het hard te bakken en in te strijken met zoutglazuur.
Het gezicht op de hals van dit kruikje werd
geboetseerd en gekrast. Zijn puntige neus
geeft dit type van kruik zijn naam. De puntneuskruik is de voorloper van de baardmankruik die een gedetailleerd uitgewerkt
gezicht met baard draagt op de hals en
schouder van de kruik. Deze decoratie bracht
de pottenbakker aan op kannen en kruiken
die dienden als voorraadkruik waaruit bier
kon geschonken worden of om uit te drinken. Vermits de puntneuskruik uit de Kleine
Gete slechts 6,3 cm hoog is, gaat het hier
waarschijnlijk om kinderspeelgoed.
Annemie Raes
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Sport

de
passant

Kids-Gymnastics
van 4 tot 7 jaar
Komaan, stroop je mouwen op,
zet je baseballpet achterstevoren en
maak je klaar om elke week 1 uur te ravotten. We stoeien en hossen door de
sporthal en spelen dat de stukken eraf
vliegen. Een goede raad: je zondagse
kleren hoef je niet aan te trekken, want
tijdens dit uur gaan we totaal uit de
bol!!
Gouden tip: mama’s of papa’s kunnen
tijdens die stoeierij gezellig winkelen in
de supermarkt naast De Passant of iets
verbruiken in onze cafetaria
Vanaf woensdag 01.10.03 elke week van
14 tot 15u. Prijs: ê 2/kind.

Kampioenenviering
19 september
Het is weer tijd voor de jaarlijkse huldiging van onze “Sportkampioenen”. Op
die manier willen wij de prestaties van
onze kampioenen benadrukken. Deze
spetterende show met dans- en muzikale optredens is te beleven in “De Passant” vanaf 20u en de toegang is gratis.

Aerobic, step, figuurtraining
en BBB te Zoutleeuw
Bij dans- en bewegingsclub ‘Intermezzo’ kun je vanaf maandag 1 september
opnieuw terecht voor aerobic, figuurtraining en BBB.
Maandag van 20 - 21 u
- figuurtraining, BBB
Donderdag van 19 - 20 u
- Aerobic, Step, BBB
Info: Christel Feyaerts 011. 78 10 99.

Badmintontornooi voor
recreanten op 19 oktober
Op zondagnamiddag 19 oktober organiseert bazo zijn eerste recreantentornooi.
Deelname gebeurt per ploeg van 2 dames en 2 heren. Ook de omliggende
clubs zullen hiervoor uitgenodigd worden. De bedoeling is om 12 of 16 ploegen
tegen elkaar, in poule, te laten spelen.
Er zijn leuke prijzen te winnen.
Info: 011.78 90 30 of rogervdw@pi.be

Peper en Zout

Cultuur

Viering 2 jaar Passant op zaterdag 6 september.
Voor € 5 een dolle avond met De Dolfijntjes. Doen!
Twee jaar De Passant: hoog tijd om de muren te laten daveren.
De Cultuurraad heeft een weergaloze feestavond gebrouwen. De Tiense Straatmuzikanten staan garant voor volksvermaak zonder weerga. Bekende melodietjes krijgen
nieuwe teksten aangemeten in sappig Tiens! Ook
De Dolfijntjes zullen de Zoutleeuwenaars ongetwijfeld tonen wat een feest bouwen is. Wim Opbrouck
katapulteert een onwaarschijnlijke mix van disco,
rock, enz. in de cultuurzaal. Er mag/moet gedanst worden!
Het mooiste houden we tot op het laatst: ê 5 toegang kan alleen dankzij de subsidies van het stadsbestuur en van de CR.
Deuren 20.30u, aanvang 20.45u. Info: 011.78 12 88 - Tickets: Toeristische dienst + bib
Zoutleeuw / Fnacvestigingen - leden CR.

Els De Schepper, woensdag 17 september 2003
‘Intiem’ (de clubversie van PUUR)
Els heeft een schitterend jaar achter de rug met de theatershow ‘
puur’. ‘Intiem‘ is de versie waar zij in dialoog kan gaan met haar
publiek. Interactief dus. Alsof ze niet in het theater zit maar op de
sofa thuis. Het is de bedoeling dat wat in Puur gestart is nog meer
uit te diepen. Het is nieuw en toch vertrouwd. Het lijkt heel realistisch te zijn, en toch....zit er een magisch tintje aan.
De conférences van Els slaan in bij het publiek dat zij steeds weer
overtuigt met haar uitstekende en krachtige zangstem en haar
acteertalent. Voor something Else kun je tickets verkrijgen bij: de
Toeristische dienst en bib, Fnac-vestigingen, leden CR. VVK: ê 16, kassa: ê 18.

‘The fundamentals’ op vrijdag 10 oktober om 20u
In het jaar van integratie van de gehandicapte hebben we een afspraak gemaakt
met “The fundamentals”. Dit is een groep van 4 mentaal gehandicapte zangers die
de pannen van het dak spelen. Via de
muziek slaan ze de brug naar het grote
publiek. Ze worden gecoacht door een
team van bekende Belgische muzikanten
die zich met hun volle gewicht inzetten
voor dit project: o.a. Jan Hautekiet, Chris
Mazarese, Wigbert van Lierde, Annelies
Brosens, enz. Ze zijn ondertussen al te zien
geweest op VRT 1 (Koppen) en waren
reeds te horen op verschillende radiozenders. Dit concert wordt u warm aanbevolen en komt tot stand door samenwerking
van verschillende verenigingen in de werkgroep Gelijke Kansen en de sponsors.
Toegang: VVK: ê 7,5 - kassa: ê 9. Info: 011. 78 15 68.

Boekenbeurs
Op zondag 19 oktober organiseert de Toeristische dienst, in samenwerking met het
Hagelands Promotieteam, de Hagelandse Boekenbeurs. Je kunt er in tweedehandse
en antieke boeken, oude documenten, zichtkaarten, gravures, strips,… snuisteren
en ze ook kopen van 10 tot 17u. Info: Toeristische dienst, 011. 78 12 88.
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Zoutleeuwse jeugdverenigingen
Roger Vande Wiele

Er beweegt heel wat bij de Zoutleeuwse jeugdverenigingen in
September. De Chiro van Halle-Booienhoven en JH De Zwam
vieren feest en de St.-Leonardusscouts en JH Paljas openen officieel hun nieuwe locaties.

JH Paljas
Iedereen heeft de werkzaamheden op de markt al wel gezien. De
paljassen zijn al een tijdje het café van “Thor en Marie” grondig
aan het ombouwen tot jeugdhuis 2de versie. De werken zijn
gedaan en daarom zet JH Paljas2 dan ook feestelijk zijn nieuwe
deur wagenwijd open!
Op vrijdag 5 september officiële heropening van JH Paljas met
een openlucht optreden van “5 Promille” (Kreuners tot Metallica). Op Zaterdag 6 september Paljas2 goes Hawaiiiiii!

Chiro Booienhoven

vzw De Zwam, 20 jaar jong

De chiro viert feest omwille van hun X-jarig bestaan.
Op zaterdag 13 september zetten ze hun viering in met een formidabel programma:
- Doorlopend kinderanimatie (springkasteel, trampolines,
Vlaamse kermis, …)
- 14u: receptie
- 15u: kinderrommelmarkt
- 17u: Eucharistieviering met aansluitend officieel gedeelte
- 18u: eten (met inschrijving)
- 19.30u: diavoorstelling
- 21u: kampvuur
Frank Malais

Jeugdclub De Zwam v.z.w. is eind 1982 ontstaan uit een handvol oud-chiroleden van
Halle-Booienhoven, die ervan overtuigd waren
dat, ook na de klassieke jeugdbeweging, een sociaal-cultureel leven in eigen dorp mogelijk moest blijven.
De naam “De Zwam” vindt zijn oorsprong in het aantreffen van
schimmels en zwammen in de kelder van de Parochiezaal te
Halle-Booienhoven.
Dit jaar bestaat De Zwam 20 jaar en willen wij iedereen uitnodigen voor een gratis drink op zaterdag 18 oktober. Aansluitend
vanaf 22.30u is er een optreden van de coverband “The
Criminals”. See you!
Werner Uittebroek

Sint-Leonardusscouts: Officiële opening nieuwe lokalen
- 19.30u: Academische Opening.
Officiële openingsplechtigheid in aanwezigheid van de
“gestelde lichamen” en al wie van ver of dichtbij bij onze
groep betrokken is. Na het “lintjeknippen” zet de aansluitende receptie de kers op de taart.
- 20.30u: “Waar het kampvuur brandt”.
Bezoek ons heus mini-kamp met barbecue en versnaperingen
en live muziek en proef de sfeer van een echt kampvuur.
Zondag 21 september:
- 10u: Scoutsmis in de St.-Leonarduskerk.
Zaterdagavond tussen 19u en 20.30u kunt u onze tentoonstelling
komen bekijken. Bijna 45 jaar scouts in Zoutleeuw in woord en
beeld. Loop zeker eens langs!
Langs deze weg danken wij nu reeds iedereen die op bescheiden, maar meestal grootse manier heeft bijgedragen tot de
bouw van ons eigen behaaglijke nestje.
Gaston Pulinckx

Meer dan een jaar hebben we gezwoegd. We hebben een nieuw
dak geplaatst, op vingers getimmerd, honderden liters verf
geborsteld, tonnen vuil versleept, kilometers elektriciteitsleidingen gelegd… en nu is het zover. Wat eens een verwilderde ruïne
was, is veranderd in een robuuste behuizing waarin kinderen
naar hartelust kunnen spelen. Dankzij de steun van het stadsbestuur en de mateloze inzet van zoveel vrijwilligers en leiders
hebben we nu een lokaal dat velen ons benijden.
We zijn toch wel een beetje trots op de vrucht van onze noeste
arbeid en willen u graag laten kennismaken met onze infrastructuur. Zoutleeuw zal het geweten hebben! Kijk maar naar
het volgende programma:
Zaterdag 20 september:
- van 14u tot 16.30u: “Speelse Spetters”.
Een gigantische spelnamiddag rondom ons lokaal voor alle
kinderen van Zoutleeuw. Met ballenbad en springkasteel en
spetterende animatie.

Peper en Zout
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Lezersrubriek

Idyllische fruitkwekers?
Steeds meer mensen klagen over het
veelvuldig sproeien door fruitkwekers van pesticiden over plantages.
Niet alleen de inhoud van al die producten komt onze gezondheid niet ten
goede, maar ook het tijdstip waarop dit
gebeurt is niet echt mensvriendelijk. Zo
hoorde ik onlangs mensen uit het Solveld
en de Louis Claeslaan klagen dat er ’s
nachts tussen 2 en 3 uur gesproeid wordt
alsof die werkzaamheden het daglicht niet
mogen zien. Dat die nachtactiviteiten de
nachtrust van de omwoners verstoord is
voor de fruitboeren blijkbaar niet belangrijk.
Vele specialisten zijn het erover eens dat
overmatig gebruik van pesticiden onze
gezondheid schade toebrengt.
Onze regio scoort slecht in de gezondheidsstatistieken, zeker als het over diverse vormen van kanker gaat, dan doen we
het slechter dan bepaalde ‘echte’ industriegebieden.
Tijd voor een mentaliteitswijziging onder
de kwekers?
C.V.

Egoïstische fruitboeren
De lawaaihinder door vogelschrikkanonnen neemt alsmaar toe. Vorig
jaar reeds was er iemand die in
ZoutPot hierover zijn beklag maakte.
Sindsdien is er in Zoutleeuw geen verbetering merkbaar. Integendeel, naast de
gewoonte om gevoelige fruitsoorten als
kersen en aardbeien te voorzien van kannonnen is de nieuwste trend om ook
perenplantages hiermee uit te rusten.
Discussies met de fruitboeren halen weinig
uit, zelf wonen ze meestal meerdere kilo-
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Ongezouten
meters van hun plantages af en de rust en
de gezondheid van de omwoners is voor
hen van ondergeschikt belang. Fruitboeren zouden nochtans moeten inzien
dat door hun houding hun imagoverlies
bijzonder groot is. De luide knallen zijn
dikwijls oorzaak van grote hinder en veroorzaken stress, slaapverstoring, concentratieverlies enz. bij de omwonenden.
Studenten, zieken, ouders met jonge kinderen, mensen die in ploegen werken,
thuiswerkenden, gepensioneerden: voor
hen zijn onze mooie lente- en zomerdagen
dikwijls een verschrikking.
In het voorjaar is hieromtrent, vanuit de
Vlaamse Regering een omzendbrief
gestuurd naar de gemeenten. Deze
bepaalt duidelijk dat vogelschrikkannonen verboden zijn en dit best zou verankerd worden in een gemeentelijk reglement. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan een vergunning geleverd worden
na overleg én akkoord van de omwonenden.
Wellicht zal in Zoutleeuw pas volgend jaar
dergelijk reglement ook van toepassing
zijn en primeert dan eindelijk het algemeen belang van inwoners op de economische belangen van de fruitboeren.
Hopelijk beseft men ook dat de efficiëntie
van die kannonen door andere, mensvriendelijkere fruitboeren, sterk in twijfel
wordt getrokken. Heel wat vogelsoorten
wennen trouwens perfect aan die knallen
(veel meer dan mensen) en zijn binnen de
dertig seconden weer op post. Nutteloos
lawaai dus, waarvoor in ons dichtbevolkte
Vlaanderen eigenlijk geen plaats is!
Wordt nauwlettend opgevolgd.
V.R.
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Vlaanderen Feest - 11 juliviering
in De Passant.
Boven: stand-up comedian Raf
Coppens.
Onder: René Dillen, stadsgenoot
en zanger van de Friday Night
Spankers.
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5 september:
JH Paljas: officiële heropening van JH Paljas. Zie ook blz. 13.

21 september:
Parochie St.-Bartholomeus: van 11.30u tot 14u mosselfeest.
Info: diakenij 011.78 12 00.
Kapelkermis op de Grote Markt.

6 september:
SP.a Zoutleeuw, SVV & vzw Vooruit: mosselfeest in ‘Zonnegroen’
vanaf 17 tot 21u.
Ziekenzorg Zoutleeuw: jaarlijkse druivenverkoop.
Wandelclub Halewijn: fruittocht. Vertrek parochiezaal, achter de
kleuterschool, 3450 Geetbets (Hogen) van 7-16u • afstanden 4 - 6
- 12 - 20 km.
Cultuurraad: viering 2 jaar De Passant. Zie ook blz. 12.
JH Paljas: Paljas2 goes Hawaiiiiii! Zie ook blz.13.
Wielerclub Sport en Vermaak Budingen: vanaf 19u Grote Pensenkermis in de parochiezaal van Budingen.
Prijs: ê 5 - kinderen ê 3.

23 september:
Sportdag voor senioren in Diest.
Inschrijvingen tot 11.09. bij Yvette 011. 78 48 34.

27 september:
PAL & parochie Zoutleeuw: The White Spirits - gospel in motion
in de Sint-Leonarduskerk. Zie ook blz. 9.

28 september:
2de Grote Pannenkoekenfestijn in het Kostershuis te Dormaal
(naast de kerk) ten voordele van de gepensioneerdenbond
“Vooruit”. Prijs ê 3 voor 2 pannenkoeken + koffie.
Inschrijvingen bij Yvette 011.78 48 34, Nicole 011.78 24 38 of Soc.
Mut. 011. 78 44 31.

7 september:
Ziekenzorg Zoutleeuw: jaarlijkse druivenverkoop.
K.V.L.V. Zoutleeuw: startvergadering om 14u in het catecheselokaal. Optreden van Heidi De Nef met accordeon.
Wielerclub Sport en Vermaak Budingen: om 15u: wielerwedstrijd
voor junioren. Vanaf 19u Grote Pensenkermis in de parochiezaal
van Budingen. Prijs: ê 5 - kinderen ê 3.

29 september:
Wandelclub Halewijn: herfsttocht. Vertrek parochiezaal
Kasteelstraat Neerlinter. Afstanden: 4-6-12 km. Vertrek: 8-16u.
K.V.L.V. Zoutleeuw: van draad tot sieraad juwelen maken.
Om 19.30u in het catecheselokaal.

12 - 13 - 14 september:
K.V.G.: weekend voor gehandicapten in Averbode.
Info: 011. 58 87 89.

4 oktober:
vzw De Zwam: jaarlijkse Zwamfuif met DJ’s #07 & #57.

13 september:

5 oktober:

Chiro Booienhoven: viering X-jarig bestaan. Zie blz. 13

Rode Kruis: 13de restaurantdag in het Bogaerdenhof te
Zoutleeuw. Aanvang: 11.30u.
Toeristische dienst: om 14u geleid bezoek aan de SintLeonarduskerk.

14 september:
OCMW-Zoutleeuw i.s.m. Pro Arte Lewa: aperitiefconcert.
Zie ook blz. 9.
Toeristische dienst: Open Monumentendag van 10 tot 18u.
Kapellenhof: Rozenkransommegang na de mis van 10u.

6 oktober:
K.V.L.V. Zoutleeuw: van draad tot sieraad juwelen maken.
Om 19.30u in het catecheselokaal.

17 september:
CR: wiP Els De Schepper ‘Intiem’ Zie ook blz. 12.

10 oktober:
Gelijke kansen: optreden van “The fundamentals“ om 20u in
‘De Passant’ Info: 011. 78 15 68. Zie ook blz. 12.

19 september:
Kampioenenviering vanaf 20u in “De Passant”.
Toegang gratis. Zie ook blz. 12.

11 oktober:
Oudercomité “De Bron”: restaurantdag in de parochiezaal van
Budingen van 18 tot 21u.

20 september:
Parochie St.-Bartholomeus: van 17.30u tot 21u mosselfeest.
Info: diakenij 011.78 12 00.
St.-Leonardusscouts: opening nieuwe lokalen. Zie ook blz. 13.

Peper en Zout
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12 oktober:

30 oktober:

Oudercomité “De Bron”: restaurantdag in de parochiezaal van
Budingen van 11.30u tot 14u en van 17u tot 19u.
K.V.L.V. Zoutleeuw: ledenvergadering om 14u in het catecheselokaal. Jaarthema: steengoed - wonen en kleden. Van korsetten
en fermettes.

K.V.L.V. Zoutleeuw: bloemenschikken Allerheiligen. Om 19.30u
in het catecheselokaal.

31 oktober:
Toneel Budingen: om 20.15 uur in de Parochiezaal Budingen.
PAL: Halloween-avond met ‘The sound of Dr. Jekyll & Mr. Hyde’:
stomme film met live-concert van Geert Waegeman. In de kapel
van het Oud Gasthuis om 20u. Zie ook blz. 9.

13 oktober:
K.V.L.V. Zoutleeuw: van draad tot sieraad juwelen maken.
Om 19.30u in het catecheselokaal.

1 november:

15 oktober:

Toneel Budingen: om 20.15u in de Parochiezaal Budingen.

Koninklijke fanfare Sint-Cecilia: wiP
Namiddagconcert door de Koninklijke Harmonie 50-plussers
Hageland - Haspengouw in De Passant.
Van 14.30u - 17u. Toegang: ê 3. Info: Louis Luyten, 011. 78 30 39.

Tempus Arti nog tot 14 september, dagelijks van 10 tot
18u. Gratis routeplan bij de Toeristische dienst.

18 oktober:
Roger Vande Wiele

Zoutleeuwse Wielertoeristen: Breugelfeest vanaf 17u in het
College.

19 oktober:
Toeristische dienst: boekenbeurs in De Passant van 10 tot 17u.
Zie ook blz. 12.
Vakantiegenoegens Zoutleeuw: Getewandeling om 14u. Zie ook
blz. 6.
Bazo: recreantentoernooi in “De Passant”. Zie ook blz. 12.
Bond van Grote en Jonge Gezinnen, afdeling Zoutleeuw en de
Gemeenschapsschool Leeuwerveld: tweedehandsbeurs in de eetzaal van de Gemeenschapsschool Leeuwerveld, Budingenweg 2,
Zoutleeuw. Toegang gratis. Zie blz. 6.

Toon Willems

20 oktober:
K.V.L.V. Zoutleeuw: van draad tot sieraad juwelen maken.
Om 19.30u in het catecheselokaal.

23 oktober:

Alles draait in Malfliets-kapel om adoratie van een vergulde ham.

Groot Seniorenfeest in De Passant met Lia Linda. Gratis kaarten
bij Yvette 011.78 48 34 - Nicole 011. 78 24 38 of op de Soc.Mut. 011.
78 44 31.

24 - 25 - 26 oktober:
Toneel Budingen: om 20.15u in de Parochiezaal Budingen.
25 - 26 oktober:
Kapellenhof: restaurantdagen.
Roger Vande Wiele

26 oktober:
Tokoegawa Ijejasoe Dojo: evenement op wereldniveau, met
aanwezigheid van mensen uit Japan, U.S.A., Europa, het vroegere Rusland, en nog veel meer! In De Passant!
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