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Het samenstellen van een nummer van Zoutpot is voor de hoofdredacteur altijd
een gevecht met de beschikbare ruimte omwille van het vele materiaal dat iedere
keer opnieuw op zijn redactietafel ligt. Omdat we deze Zoutpot o.a. in het teken
van de ‘3 Leeuwse Winnaars’ wilden zetten, sta ik graag de ruimte van mijn column aan hen af. De volgorde van de interviews houdt geen appreciatie in, maar
heeft te maken met plaatsingsmogelijkheid. Op deze plaats willen we hen, huidige en toekomstige winnaars, nogmaals feliciteren met hun prestatie en voor het
inspirerende voorbeeld dat ze midden ons zijn.
Toon Willems

De Kleine Picasso

laureaat Koningin Paolaprijs
voor het Onderwijs 2002-2003

Op woensdag 4 juni 2003 ontving Greta Swinnen en Anne-Marie Wijnants uit handen van onze koningin Paola het diploma van 2de laureaat van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2002-2003.
De Stichting Koningin Paola stelde in 1996 ‘De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs’ in. Hiermee wil zij elk jaar leerkrachten belonen en bekronen die zich in hun
beroep onderscheiden om naast de moeilijke taak om kennis over te brengen, ook
hun best doen om de persoonlijkheid van hun leerlingen harmonisch te vormen,
door middel van concrete pedagogische projecten en initiatieven. Afwisselend zijn
dat leraars uit het basis- en middelbaar onderwijs uit alle netten van de drie Belgische Gemeenschappen. Een onafhankelijke jury, samengesteld uit vooraanstaande persoonlijkheden uit de academische wereld, de onderwijsadministraties
en uit de samenleving in het algemeen, waakt over de kwaliteit van de ingediende projecten. Een Beschermcomité van bedrijfsleiders zorgt voor de nodige financiële waardering.
De jury van de Vlaamse Gemeenschap bekroonde het project van De Kleine Picasso: “Met kleuters naar de bibliotheek” met de 2de prijs, goed voor ê 3.750.
‘Al in 1998 startte de kleuterschool met veertiendaagse bibliotheekbezoeken die
leidden tot een vaste structuur van drie invalshoeken waarmee nu in de school gewerkt wordt. Door te werken met informatie die zij halen uit de illustraties van informatieve boeken, verhalen te beluisteren en te bespreken en de actualiteit op de
voet te volgen door krantenfoto’s te bekijken, maken we van hen maatschappelijk
betrokken en solidaire kleuters. Daardoor beantwoordt ons project zo goed aan de
doelstellingen van de Stichting Koningin Paola, aldus Greta en Anne-Marie. We
hebben samen met de kleuters al een informatiehoekje bij elkaar gesprokkeld dat
we nu, met het geld van de Stichting Koningin Paola, hopen tot een volwaardig
documentatiecentrum uit te bouwen.’
Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie eervolle 2de plaats en nog veel creatieve ideeën in het belang van onze kleuters.
Toon Willems
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Beste stadsgenoten
In zijn laatste zitting voor de vakantie heeft de gemeenteraad nog een aantal zeer belangrijke beslissingen getroffen op het vlak van openbare werken. Voor een geraamd bedrag van ê 710.000 (28,6 miljoen fr.) wordt het
volledige wegdek van de Klipstraat en de Durasweg vernieuwd, worden in de bebouwde kommen voetpaden aangelegd en worden wegversmallingen aangebracht om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te remmen.
Fase 1 van de Linterseweg wordt binnenkort ook aanbesteed. De eerste fase loopt tot aan de Roelstraat en voorziet in herstellingen van het wegdek en de aanleg van fietspaden. In de financiële
meerjarenplanning is reeds de uitvoering van de volgende fase, tot aan de grens met Linter, opgenomen. Uit onze verkeersstatistieken blijkt dat de Linterseweg de meest onveilige weg is van onze
stad. De aanleg daar van fietspaden is dus zonder meer een noodzaak. Nog in Budingen worden dit
jaar ook de Groenstraat en een gedeelte van de Terweidenstraat vernieuwd. Over het ganse grondgebied van onze stad zullen ook een aantal asfaltwegen door middel van een nieuwe toplaag worden vernieuwd. Tot slot van het hoofdstuk openbare werken werd ook een ontwerper aangesteld
voor de uitvoering van een aantal infrastructuurwerken ter bestrijding van overstromingsgevaar in
onze stad.
Onze stedelijke bibliotheek wordt uitgebreid met een afdeling muziek en beeld, de afdeling boeken
en tijdschriften wordt verruimd en de leeszaal zal nog beter worden benut.
Onze overigens reeds uitstekend functionerende buitenschoolse kinderopvang wordt vanaf september uitgebreid met een afdeling tieneropvang (12 tot 14 jaar), die zal worden gevestigd in de Predikherenstraat, vlak naast de Grote Markt. Zoutleeuw wenst zich dus definitief en duidelijk te manifesteren als een kindvriendelijke stad, waar naast een uitgebreid onderwijsaanbod ook wordt gezorgd voor een professionele opvang van kinderen buiten de schooluren. Onze eigen stedelijke kleuterschool te
Booienhoven doet het overigens uitstekend. Zelfs zo goed dat zij met een speciaal bibliotheekproject tot op één na
beste school van Vlaanderen werd verkozen en onze directie en leerkrachten ontvangen werden op het koninklijk
paleis door de koningin zelf. In onze financiële meerjarenplanning is de vernieuwing en uitbreiding van onze
kleuterschool trouwens opgenomen.
U ziet dat er heel wat op stapel staat. Ik besef dat een aantal onder U zullen zeggen “onze straat, onze buurt is er
niet bij“. En uiteraard is uw straat en uw buurt ook belangrijk, maar besturen wil nu eenmaal zeggen keuzes
maken, want de financiële middelen laten niet toe om alles gelijk aan te pakken. Zoutleeuw scoort zowel wat betreft personenbelasting als grondlasten onder het Vlaams gemiddelde en het is mijn betrachting om dat zo te houden.
Graag wens ik iedereen nog een deugddoende vakantie toe. Zij die op reis gaan wens ik confrontaties met ongekende en onverwachte culturen en toestanden in plaats van een pasklaar reisje gekocht bij een reisbureau dat iedere minuut van uw vakantie onwrikbaar heeft vastgelegd.
Zij die thuis blijven wens ik zalige rust en tijd voor zichzelf en hun medemensen. Iedereen raad ik tenslotte aan om
de kunstenroute van TEMPUS ARTI te doen, want de komende maanden is Zoutleeuw het centrum van een internationaal kunstenfestival. Ongetwijfeld zal U een aantal van de moderne kunstobjecten maar rare dingen vinden.
Maar besef dat de wereld vol roerloze objecten is, die wachten op een artiest om tot dromen te ontluiken.
Uw burgemeester
Rik Dehairs

Droge voeding
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droge voeding

Gemeenteraadnieuws
De gemeenteraad keurt de begrotingsrekening van het dienstjaar 2002 goed.
A. Gewone dienst:
De rekening sluit met een algemeen begrotingsresultaat van
ê 1.512.808,14 (61.026.527 fr.) of ê 192.582 (7.768.738 fr.) meer
dan geraamd bij de opmaak van de begroting 2003.
Vergeleken met de rekening 2001 is er een lichte achteruitgang
te wijten aan
Ontvangsten:
Daar waar de ontvangsten de laatste jaren gemiddeld met 8 %
per jaar stegen, is er in 2002 een vermindering van de totale
ontvangsten met 1 %, voornamelijk te wijten aan verminderde
inkomsten van de onroerende voorheffing en van de dividenden
van de energie-intercommunales.
Uitgaven:
Zijn in totaal gestegen met 10 %, bijna integraal te schuiven op
de post ‘overdrachten’ wat dus neerkomt op de dotatie aan de
politiezone. De sterk gestegen kosten voor de politie zijn dus
praktisch volledig verantwoordelijk voor de dalende cijfers. De
post personeel, uitgezuiverd van de politiecijfers, stijgt licht, de
werkingskosten dalen en de leningslast stijgt eveneens licht.
In totaal wordt thans 30% van onze middelen besteed aan personeel, 21 % aan werkingskosten, 28 % aan overdrachten (voornamelijk politiezone en OCMW) en 20 % aan leningslasten.
In de uitgaven is er een verschuiving merkbaar van de post
‘openbare werken’, waar er een grote besparing werd gerealiseerd op de uitbesteding van werken aan derden, ten voordele
van de posten ‘sport, cultuur en sociale zaken’.
B. Buitengewone dienst:
De rekening sluit met een algemeen begrotingsresultaat van
ê 815.657,34 (3.290.426 fr.) of ê 137.779 (555.799 fr.) meer dan
geraamd bij de opmaak van de begroting 2003.
De investeringsinspanning van het jaar 2002 is de hoogste in de
geschiedenis van Zoutleeuw met een totaal van ê 3.897.840 (137
miljoen fr.).

In besloten vergadering d.d. 17 april 2003 werd aan stadssecretaris Marcel Boeckaerts met ingang van 01 maart 2004 eervol
ontslag verleend.
Tegelijk werd in openbare vergadering met ingang van
01.03.2004 de betrekking vacant verklaard.
Het statuut laat toe om deze betrekking in te vullen ofwel via
bevordering ofwel via aanwerving. De kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden terzake opgesomd in het administratief statuut van de stad, wat er op neerkomt dat zij in het
bezit dienen te zijn van een universitair diploma + getuigschrift
leergangen administratieve wetenschappen.
Gezien de grote bekommernis van het bestuur om de best mogelijke kandidaat te verkrijgen voor dit zeer belangrijk ambt,
wordt aan de raad voorgesteld om de betrekking in te vullen
via aanwerving, waardoor een zo ruim mogelijk aantal kandidaten wordt betrokken in de procedure, wat uiteraard bevorderlijk is voor een objectieve beoordeling.
De gemeenteraad neemt de principebeslissing
- tot het afsluiten van een huurovereenkomst met het OCMW
betreffende de parking aan de Gete. De aanleg van de betreffende parking is gebeurd door de gemeente, evenwel op
voorwaarde dat deze parking een publiek karakter kreeg.
Daarom wordt ze thans door de eigenaar van het perceel, het
OCMW, verhuurd aan de stad.
- tot opruimactie zwerfvuil.
Aangezien dat ondanks onze jaarlijkse massale zwerfvuilactie, onze netpunten en diverse openbare vuilnisbakken het
zwerfvuil toch een probleem blijft, wordt een project opgestart waarbij op permanente basis zwerfvuil wordt geruimd.
De actie loopt in 2003 van mei tot en met oktober, waarbij
één dag per week een ophaalbeurt wordt gerealiseerd door
een ploeg van twee mensen, uitgerust met eigen bestelwagen met aanhangwagen, die systematisch zwerfvuil opruimen en overbrengen naar het containerpark. De opdracht
voor deze zes maanden wordt geraamd op ê 6500.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor het plaatsen
van zonneboilers goed. Lees daarover meer op blz. 5

Een totaal bedrag van ê 8742,60 als toelagen voor gewone
werking van de Vlaamse Gemeenschap voor jeugdwerkbeleid
2003 wordt als volgt verdeeld:
Chiro Jeugddroom: ê 1582,71
Zaoeja:
ê 738,60
Speelplein Ruimte: ê 2110,28
De Zwam: ê 1033,22
St.-Leonardusscouts: ê 1688,23
Paljas:
ê 1589,56

Strenge politiecontrole i.v.m. sluipverkeer
De politie zal nu en in de toekomst streng
optreden en pv’s opstellen tegen iedere
automobilist die onverantwoord op
een weg rijdt waar geen verkeer is
toegelaten en die dus als sluipweg
wordt gebruikt.

Na gunstig advies van de culturele raad wordt een uitzonderlijke toelage van ê 206,67 gegeven aan KVLV Hogen wegens
haar 50-jarig bestaan; dit is 1/3 van de normale som die aan de
eigen Zoutleeuwse verenigingen wordt gegeven.

Droge voeding
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Mededelingen van de overheid

Voor meer informatie: Afdeling Bos en Groen
(www.bosengroen.be; Mevr. S. Baeten 02. 553 14 88); Provincie
Vlaams-Brabant (Mevr. An Verbruggen 0473. 96 80 07)
Een aanvraagformulier kun je op het stadhuis verkrijgen.

De stad subsidieert het plaatsen van zonneboilers.
Om water te verwarmen is er energie nodig. Gewoonlijk gebruiken wij hiervoor gas, stookolie of elektriciteit. Bij een zonneboiler wordt de energie geleverd door de zon. Door het gebruik
van een zonneboiler bespaart men ruim de helft van de energie
die nodig is om het water op de gewenste temperatuur te brengen. Dit impliceert een niet onaardig financieel voordeel voor
de gebruiker. Maar ook ons milieu vaart er wel bij: doordat een
beroep wordt gedaan op de energie van de zon, worden er
minder “traditionele” energiebronnen verbruikt. Deze “traditionele” bronnen - of het nu gaat om aardgas, elektriciteit of
stookolie - zorgen voor uitstoot van verbrandingsgassen, die
op hun beurt mee aan de basis liggen van het broeikaseffect.
Bovendien zijn deze bronnen slechts beperkt voorradig.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen
heeft de gemeenteraad besloten om het gebruik van zonneboilers te stimuleren. Zelfs in ons Belgisch klimaat schijnt de zon
genoeg om er water mee te verwarmen. Een zonneboiler kan op
elk dak geplaatst worden. Een bouwvergunning is hiervoor niet
nodig.
De gemeenteraad heeft beslist om het plaatsen van zonneboilers te subsidiëren tot 15% van de kostprijs (inclusief plaatsing
en BTW) met een maximum van ê 500. De subsidie kan aangevraagd worden door de eigenaar van het gebouw of door de
huurder, mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord
mee heeft ondertekend.
De aanvraag moet gebeuren met een speciaal aanvraagformulier (te verkrijgen bij de stadsadministratie). Facturen dienen
als bewijsmateriaal toegevoegd te worden. Naast de gemeentelijke subsidie kan de aanvrager ook nog genieten van :
- een premie van de elektriciteitsmaatschappij PBE: ê 625.
- 15% van de investeringskost komt vanaf dit jaar (inkomsten
2003, aanslagjaar 2004) in aanmerking voor een belastingsvermindering. Per woning bedraagt de maximale belastingsvermindering ê 500.
De gemeentelijke subsidie is van toepassing op de installaties
die uitgevoerd werden vanaf 01 januari 2003.

Chemische bestrijdingsmiddelen: Zonder is gezonder!
In Vlaanderen worden nog steeds op grote schaal bestrijdingsmiddelen gebruikt door landbouwers en openbare diensten
maar ook in privé-tuinen worden ze duchtig gesproeid. Probleem is dat bestrijdingsmiddelen niet enkel ons leefmilieu bedreigen maar ook onze gezondheid. Om die redenen wil de
Vlaamse overheid het gebruik van pesticiden drastisch naar
beneden. Ook onze stad kiest daarvoor. Bedoeling is dat uiterlijk op 1 januari 2015 het nulgebruik bereikt wordt.
De afbouw in het gebruik van bestrijdingsmiddelen zal dus
stapsgewijs gebeuren. In dit en volgend jaar zal het stadspersoneel bewust gemaakt worden en zullen ze de minst schadelijke producten gebruiken. Vanaf 2005 zal er 20% van de besproeide oppervlakte worden afgebakend waarop geen bestrijdingsmiddelen meer zullen worden toegepast. Vanaf 2009 is
het de bedoeling om het volledige grondgebied zonder chemische bestrijdingsmiddelen te beheren. Onkruid voorkomen kan
door bodembedekkers en houtsnippers te gebruiken of door bij
de aanleg van nieuwe paden e.d. rekening te houden met onkruidonvriendelijke ontwerpen. Indien onkruid toch aanwezig
is, kan dit bestreden worden via maaien, wieden, borstelen,
vegen,… De stad heeft in dit kader ook een onkruidborstel gekocht om het onkruid aan de straatkanten zoveel mogelijk mechanisch te verwijderen. Het bestuur denkt ook aan werkgelegenheidsprojecten om het onkruid manueel te verwijderen.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website
www.zonderisgezonder.be, de Vlaamse infolijn of bij de duurzaamheidsambtenaar liesbeth.lejon@interleuven.be, 0473. 88
34 71.
MMC vervoert eerste gebruiker
Heeft u verplaatsingsproblemen omwille van ouderdom, ziekte
of handicap, doe dan een beroep op de dienst. De eerste gebruikers zullen vanaf half juni vervoerd worden.
Het inkomen mag niet hoger zijn dan 2 keer het leefloon. Per
maand betekent dat vanaf 01.06.03 ê 793,76 voor samenwonenden, ê 1.190,64 of ê 1.389,08 voor alleenstaanden per categorie en ê 1.587,52 voor een éénoudergezin met kinderlast. Er
wordt rekening gehouden met alle netto belastbare inkomsten
en huurinkomsten. Vrijgesteld inkomen: kinderbijslag, zorgverzekering, studietoelagen en onderhoudsgeld. Kosten voor
thuiszorg, gezondheidszorgen en opname in instellingen
komen in mindering.

Financiële stimulans voor bebossing van landbouwgronden
De Vlaamse regering keurde een steunmaatregel goed voor eigenaars die hun landbouwgronden willen bebossen. Met deze
beslissing rekent de Vlaams regering erop dat tegen 2007 circa
2.760 ha bosuitbreiding kan gerealiseerd worden. Landbouwers
kunnen op vier niveaus steun krijgen:
1. Basissubsidie voor de aanplanting (ê 850 - ê 3700)
2. Subsidie voor onderhoud (ê 875 - ê 1750)
3. Inkomenssteun (ê 175 - ê 500 per ha per jaar)
4. Premies (ê 250 - ê 500 per ha)
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De gebruiker betaalt ê 7 per jaar lidgeld. De chauffeur krijgt na
de rit een onkostenvergoeding van ê 0,25/km. Een begeleider
mag gratis mee. Alle afspraken gebeuren via de centrale. Kandidaat-chauffeurs zijn steeds welkom. Info en inschrijvingen
gebruikers en chauffeurs 011. 78 91 73 (Herman Coopmans).
‘Je vinger in de cultuurpap’
De voorbije weken kreeg iedereen de korte vragenlijst ‘Je vinger
in de cultuurpap’ in de bus.
263 Vragenlijsten zijn binnengebracht: iets meer dan de helft
door mensen van Zoutleeuw, 28% kwam van Budingen en 18%
van Halle-Booienhoven. Zowat 2/3 is ingevuld door vrouwelijke inwoners van onze
je viinngger
in e
cultde
uurpap
stad en zowat 70% heeft een opleiding genoten van hoger secundair onderwijs of hoger
onderwijs. Met betrekking tot de leeftijd zien
we een oververtegenwoordiging van de
je vinger
g
in de
groep tot 19 jaar (de enquête werd ook vercultuurpap
ult rpp p
spreid via de secundaire school en werd hier
duidelijk enthousiast onthaald!)
‘Zoutpot’ is veruit het populairste kanaal om
informatie over culturele activiteiten te vernemen.
Dit lijkt allemaal nogal droog cijfermateriaal, toch leert het ons
heel wat over het culturele leven in onze stad. De resultaten zullen zeker mee richting geven aan cultuurbeleid van onze stad.
In de volgende edities van ‘Zoutpot’ zullen wij je zeker op de
hoogte houden van de vooruitgang van het cultuurbeleidsplan.
Voor de volledige resultaten of voor vragen en opmerkingen
over de opmaak van het cultuurbeleidsplan van Zoutleeuw kun
je terecht bij Petra Mombaerts, cultuurbeleidscoördinator,
Historisch Stadhuis, 011.78 02 53 of cultuur@zoutleeuw.be.
Nieuw vanaf september!
Tienerclub voor jongeren van 12 tot 14 jaar.
We bieden: een ideale ruimte om je huiswerk te maken, een gezellige lees-, muziek- en TV-hoek, surfen op het net in de computerruimte, mogelijkheid om je creativiteit bot te vieren en
een keuken en eethoek om je honger en dorst vóór en na de lesdag te stillen!

ê 7440 of 300.000 fr. voor ‘Kom op tegen Kanker’
De ontbijtactie van 11 mei ten voordele van Kom op tegen Kanker werd een gigantisch succes. Dankzij de inzet van meer dan
50 vrijwilligers werden er op moederdag 1707 ontbijten aan
huis besteld.
Van harte dank aan alle medewerkers en / of instanties die geholpen hebben bij het inzamelen van de inschrijvingsformulieren, het klaarmaken van de lekkere ontbijten en het aan huis
bestellen. Een bijzonder woordje van dank aan het plaatselijk
actiecomité o.l.v mevrouw Anny Luyten die als initiatiefneemster zorgde voor een vlekkeloos verloop van de actie.
Het succes van de actie is ook mede te danken aan de steun van
volgende handelaars en/of personen: dakwerken NV Crabbé
Zoutleeuw, boekhoudkantoor BVBA Stiers-Velkeneers Zoutleeuw, kapsalon Myriam Zoutleeuw, NV Groen Actief Zoutleeuw, NV Cavamil Zoutleeuw, BVBA Houthandel Verbiest, Begrafenissen Eraerts Zoutleeuw, Bakkerij Vanleeuw & C° Zoutleeuw, tuinbouwmachines H. Pulinckx Zoutleeuw, bouwbedrijf
Putzeys en Zoon BVBA Zoutleeuw, fotograaf Guy Dehoperé
Zoutleeuw, Thomas Drink NV Zoutleeuw, KBC-kantoren van Budingen en Zoutleeuw, KBC-verzekeringen Danny Thijs Zoutleeuw, Drukkerij Peeters Zoutleeuw, Juwelier Hettich-Coenen
Zoutleeuw, brood- en banketzaak Alex Hayen Linter, Bakkerij
de Linde Zoutleeuw, Bakkerij Fourier-Buntinx Zoutleeuw, Beenhouwerij Leunen Zoutleeuw, Grootwarenhuis Delhaize AD Zoutleeuw, De Belgische Fruitveiling Sint-Truiden, fruitkweker Lenaerts-Torsin Zoutleeuw, Omni-papier BVBA Sint-Truiden,
Drankencentrale Bellen Glabbeek, Danone Brussel, dhr. René
Luyten Zoutleeuw, aardappelhandel Everaerts L & Zoon Zoutleeuw en dhr. Roger Mertens Schepen sociale zaken Zoutleeuw.
De ontbijtactie heeft in het totaal ê 6040 of 243.650 fr. opgebracht. Dank aan alle inwoners die deze actie gesteund hebben. Het stadsbestuur heeft besloten om ê 1.400 extra vrij te
maken, zodat het comité in het totaal ê 7.440 (of 300.000 fr.)
kan overmaken aan de Vlaamse Liga tegen Kanker.

De Tienerclub opent haar deuren vanaf september in de Predikherenstraat in de vroegere bibliotheek. Van maandag tot vrijdag op schooldagen vanaf 6.30u tot de aanvang van de lessen
en vanaf het einde van de lessen tot 18.30u.
Gewoon veel toffer bij ons dan alleen thuis! Langer bij je vrienden in een blitse omgeving!
Hipper bij ons dan aan de bushalte!
Info: Griet Vandewijngaerden 011. 78 47 11.

Droge voeding
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Nieuwe Aardgasexploitant
Vanaf 1 juli 2003 exploiteert de zuivere intercommunale Interelectra in naam van Pligas het aardgasnet. De hoofdzetel van
Interelectra CVBA is gevestigd Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt.
Voor het melden van storingen of gasreuk kunt u 24 uur op 24
terecht op de storingslijn 011. 72 20 40.
Interelectra geeft een premie tot ê 124 indien u al een
aardgasaansluiting hebt en nu ook voor de verwarming van
de woning wilt overschakelen op aardgas.
Gratis standaardaansluiting, ter waarde van ê 620.
Deze acties lopen tot 31 december 2003.
Meer info via: 011. 72 20 20 (elke werkdag van 8-20u, zaterdag
van 9-13u) www.interelectra.be - info@interelectra.be - de
energiewinkel in Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 32.

Wielertoerisme en de wegcode
(Antwoord van het stadsbestuur op lezersbrief Zoutpot 15)
In een land waar zelfs de eerste minister als wielertoerist ten
val kwam, kun je enkel de weggebruikers vragen om elkaar te
helpen om ongevallen te voorkomen.
Wanneer ben je nu wielertoerist en wat zijn je rechten en verplichtingen?
Groepen van 1 tot 14 wielertoeristen zijn gewoon fietsers en volgen de wegcode voor fietsers. Wielertoeristen bestaan uit
groepen van 15 tot 150 leden. De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste 2 wegkapiteins, vanaf 50 moet dit. Wegkapiteins in functie zorgen voor
het goed verloop van de tocht en mogen op kruispunten het
verkeer in de dwarswegen stilleggen door gebruik te maken
van het seingeverbordje en op voorwaarde dat het kruispunt
niet geregeld wordt door verkeerslichten of een bevoegd persoon. Wielertoeristen die in groep rijden mogen per twee naast
elkaar rijden op de rechterrijstrook van de rijbaan en mogen in
geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
Begeleidende auto’s mogen voor en na de deelnemers rijden;
vanaf 50 tot 150 deelnemers moet het. Eén begeleidend voertuig rijdt steeds achteraan. Een begeleidend voertuig herken je
aan een op het dak geplaatst verkeersbord A51 (= gevaarsbord) met eronder een witte fiets op een blauwe achtergrond.
De groep blijft wielertoerist, zolang als zij gegroepeerd rijden.
Wanneer de groep uit elkaar valt, worden het, afhankelijk van
de deelgroepen en hun aantal, fietsers of wielertoeristen. Fietsers mogen ook naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen hierdoor onmogelijk wordt of wanneer buiten de bebouwde kom een achteropkomend voertuig nadert.
Lokale verkeerspolitie Linter en Stad Zoutleeuw
(bron http://www.wegcode.be bijgewerkt 01.05.2003.
Uitgebreid artikel: www.zoutleeuw.be.

Droge voeding

Ik kleur mijn schooljaar groen!
Hier ben ik weer, BAS, de Bewuste Aankoper van Schoolgerei!
Ik geef de kinderen ook dit jaar weer 12 tips om het schooljaar
milieuvriendelijk te starten. Deze tips geven informatie over
schoolmateriaal dat minder afval veroorzaakt, dat beter gerecycleerd kan worden, maar ook veilig en gezond is.
Hopelijk ben je bereid je kinderen aan te
sporen om te kiezen voor milieuvriendelijk schoolgerei. Je hoeft echter niet alles
te vervangen. Veel schoolgerei kan hergebruikt worden.
Op die manier help je de natuur flink een
handje.
De OVAM levert de scholen posters, folders
en een educatief dossier, waarin de tips verder besproken worden. Zo kunnen de leerkrachten en de leerlingen samen een milieuvriendelijk schoollijstje opstellen.
De winkels en warenhuizen nemen ook deel aan deze campagne. Ik toon je onder andere met mijn affiches waar je het milieuvriendelijk schoolgerei in de rekken kunt vinden.
Als de kinderen met hun ouders vandaag bewust kiezen voor
milieuvriendelijker schoolgerei dan zetten we een flinke stap in
de goede richting. De scholieren van vandaag zijn immers de
verbruikers en volwassenen van morgen.
Voor meer info over de campagne, surf naar www.ovam.be.

Oproepen
Laatste oproep wedstrijd ‘Bloemversiering’
Je kunt nog tot 15 juli inschrijven voor de jaarlijkse wedstrijd bloemversiering van gevels en voortuinen. Reglement en inschrijvingsstrookjes zijn te verkrijgen bij de
Toeristische Dienst 011. 78 12 88.

Aandacht voor de ‘Week van de Mobiliteit’
Van 15 tot 19 september gaat in onze stad de week van
de mobiliteit door. Voor het welslagen van het project
werken het stadsbestuur, de verschillende scholen en
de politie nauw samen. Speciale aandacht zal in die
week besteed worden aan de zwakke weggebruiker op
weg naar en rond de school. Meer over deze actie in
volgende editie van Zoutpot.
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Toeristische dienst

Zoutleeuw in de ban van Tempus Arti

Zoutleeuwse Zomerdagen: 1, 2 en 3 augustus

Op verscheidene plaatsen in Zoutleeuw verschenen de jongste
weken in het oogspringende beelden. Zo is er op de Grote Markt
een inslag van een mifeoriet, ligt er een biljart in de vijver aan
het gemeentehuis en staat er een heus nieuw kapelletje aan de
Jan Van Heeluweg. In de Kleine Gete zie je een vaatwasser, aan
de vistrap op het Schip staat een groot beeld en aan het Begijnhofplein een piramide.
Al deze ingrepen, op wandelafstand binnen Zoutleeuw zijn een
onderdeel van het internationale kunstproject Tempus Arti dat
de steun geniet van de Europese Gemeenschap. Gedurende drie
maanden verwacht de stad heel wat bezoekers om de actuele
kunst te bekijken. Zoutleeuw neemt samen met Landen en Linter
deel aan de tweede editie van Tempus Arti, een organisatie van
Drieluik vzw.
Je kunt de kunstroute volgen via een bewegwijzerd parcours
over 35 km. Dat kan met de fiets of met de auto.Vertrekpunt is
het Drieluiksecretariaat aan de Sint-Aldegondisstraat 28 in
Overwinden. Daar krijg je de routekaart en kun je de catalogus
XL kopen voor ê 10. Je krijgt er de catalogus S gratis bij. Dat is
een handig boekje voor onderweg, waar ook alle bezoeken gratis zijn.
Zowat 46 kunstenaars uit Nederland, België, Spanje, Griekenland en Duitsland tonen hun werk dat dikwijls speciaal voor de
gekozen locatie gemaakt is. Je komt niet enkel in contact met
onverwachte en verrassende beelden,
maar je ontdekt ook plekjes van de
eigen streek die je anders nooit opvielen. Tegelijk loopt er een route
in het Nederlandse Schijndel en
Sint-Michielsgestel in NoordBrabant. Beide evenementen
zijn een uitstekende aanleiding
voor een dagje uit in je eigen
of een vreemde streek. Je kunt
er vrienden en familie mee
verbazen en je streek op een
originele wijze tonen.
Tempus Arti is gratis te bezoeken van 14.06 tot 14.09 dagelijks van 10 tot 18u. Maandag
gesloten.
Info: 011. 83 11 47.

Ook dit seizoen zijn de Zoutleeuwse Zomerdagen weer gebundeld op 1, 2 en 3 augustus.
Op vrijdag 1 augustus 2003 wordt het podium gereserveerd voor Freddie Birset: deze zanger-gitarist laat graag
het publiek mee optreden.
Ook op zaterdag is het België-boven. De Flandriens brengen Nederlandse vertalingen van de grootste pophits uit
onze vaderlandse geschiedenis.
Freddie
Zondag 3 augustus is een GRATIS familiedag die begint
Birset.
met een aperitiefconcert, uitgebreid (sport)animatieaanbod voor klein en groot op de Grote Markt en eindigt met de
coverband ‘The Buzz’, met Jan Luyten aan de toetsen.
In zo’n gevarieerd aanbod vindt iedereen wel zijn gading!

De Flandriens met o.a. Jan Hautekiet, Dirk Blanchart
en Wigbert.

Meewerkende verenigingen gevraagd.
Wij zoeken zowel voor vrijdag als voor zaterdag een vereniging
die met 10 personen aanwezig kan zijn om vanaf 18.45u de
toegangskaarten te controleren.
Interesse? Stuur uw schriftelijke kandidatuur (voor 15 juli
2003) naar het College van Burgemeester en Schepenen, Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw.

Met paard en koets
Op Vrijdag 11 juli, Maandag 21 juli en Vrijdag 15 augustus kun
je elk half uur van 13.30u tot 17.30u met een heuse paardenkoets een romantische rondrit maken door het centrum van
de stad. Volwassenen betalen ê 4, kinderen ê 2. Tickets en
info: Toeristische Dienst 011. 78 12 88.

Dirk Lambrechts

Gratis rondleidingen in de Sint-Leonarduskerk

Eén van de opvallende beelden
is ,,De Lieslaars’’ aan de vistrap,
een beeld van de Nederlandse
kunstenaar Erik Dolfij.

Elke zondag in juli en augustus (niet op feestdagen) zijn er
geleide bezoeken om 15u. Rondleiding GRATIS. Toegang kerk:
ê 1,25. Samenkomst in het portaal van de Sint-Leonarduskerk.
Foto: Toon Willems

Droge voeding
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Bevolking
Geboorte
Vanleene Wout
Overledenen
Belpaeme Christine
Elen Victoire
Herbots Maria
Magdelijns Emilie
Moyaerts Paula
Reniers Ludovicus
‘s Heeren René
Vanderlinden Marie Louise
Vanoorbeek Florentina
Nieuwkomers
Bakay-Ruymen en
dochter Jill
Bangels Nadine en
Lenaerts Wesley
Botten Eugénie
Brans Miranda
Delvaux Marc
Denivel Tina
Goetelen Frans
Vansteenwegen Emiel
Vanbaelen Myriam
Huyts Gerrit
Raymaekers Andre
Sgaggiaro Robertino
Van Assche Pascal en
Vanheer Hilde
Nélis Philippe
Logist Johan
Janssens Gert
Hauspi Luc
Vanbrabant Jan
Van Cleuvenbergen Marie

HalleBooienhoven

Budingen

Huwelijken
Bronckart Bart en
Putzeys Heidi
Frederickx Gunther en
Delaet Ann
Huyghe Gert en
Gijsenberg Chantal
Langen Ronny en
Beyens Sandra
Willems Victor en
Vranckx Georgette

Geboorten
Libert Fimke
Celis Ashley
Mestdag Cara

Geboorten
Eneman Emma
Misotten Koen
Paelinck Benjamin

Overledenen
Davids Denis
Reniers Julia
Roelants Paul

Overledenen
Anthoens Emilius
Charloteaux René
Coninsx Josephina
Jacobs August
Toelen Henri

Nieuwkomers
Bex Paulette en kinderen
Loosen Jonathan en Kevin
Forier Chantal
Vandendijck Maria
Stroobants Monique
Barlé Bart
Thomas Ann
Van Ermen Danny

Nieuwkomers
Gaens Sandy
Leenaers Dirk
Nagels Carlo en
Gerardi Isabelle
Borgers Gisèle
Delvaux Geert
Ghijsens Freddy
Lammens Joël en Jehoul Anja
Peeters Elza
Poelmans Stefan en Engels
Goedele
Muls Aranka
Vandevoort Hubert
Sun Yiyun
Schurgers Jeannine en
dochter Sassen Tatjana
Wilmots Werner en Dereze An

Gouden huwelijken
Schepers Frans en Beelen Rosa
- 03.04.1953
Cox Martinus en Moyens Yvonne
- 04.04.1953
Michaux Jules en Mievis Rosalia
- 09.05.1953
Desard Robert en Holsbeek Marie
- 23.05.1953

60

Toon Willems

Zoutleeuw

van 1 april tot 31 mei 2003

Diamanten bruiloft
Op 12.06.2003 waren de heer Heeren Emile en mevrouw Nagels
Florentine van de Prof. E. Vlieberghstraat 10, dag op dag 60 jaar
gehuwd (12.06.1943).

Droge Voeding
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De schatten van het stadhuis
Deel 2:

Kostbaar glas

Foto’s: Roger Vande Wiele

De glasramen uit 1537
in de ‘vierschaer’

In 1526 besluit het
Leeuwse stadsbestuur
tot de afbraak van
het oude schepenhuis
om plaats te maken voor een nieuw stenen stadhuis in
laatgotische stijl. De plannen van de architecten Keldermans moeten door geldgebrek aangepast worden. Tweemaal worden de werken stilgelegd. In 1537 heeft de stad
voldoende geld voor de afwerking van het stadhuis.
De stadsrekeningen geven interessante details betreffende het interieur van de ‘vierschaer’, de vroegere rechtszaal, die zich achteraan in het stadhuis bevond.
Drie mannen worden betaald voor het
plamuren en vijf andere voor de zitbanken. Jan van Halle maakt glasin-loodramen met de wapens van
het keizerrijk en Brabant. Samen
met de onversierde ramen in deze
kamer kost dit 10 Rijngulden of 200
stuivers. Een metselaar verdient in
die periode 3 stuivers per dag.
De medaillons met de afbeeldingen van keizer Karel en zijn
echtgenote Isabella van Portugal
zijn waarschijnlijk gelijktijdig
aangebracht. Het keizerlijk wapen is
in de loop der tijd verdwenen.

Koninklijke St.-Sebastiaansgilde
Halle-Booienhoven
Van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van HalleBooienhoven weten we zeker dat ze in 1699 bestond,
maar vermoedelijk moeten we haar stichting situeren
rond 1480. Opgericht als burgerwacht om hun stad of
gemeente te verdedigen, waren die gilden in de middeleeuwen
dan ook zeer machtig en hadden hun eigen keuren of voorrechten. Zij oefenden zich in het schieten met de handboog.
Dit lange bestaan van onze gilde is te danken aan de inzet van zo
veel leden door de jaren heen. Momenteel zijn we met 26 gildenbroeders en gildenzusters zonder de allerkleinsten onder ons mee
te rekenen.
Omdat onze hoofdman zich vorig jaar binnen onze gilde tot keizer schoot en zich enkele maanden later voor de derde keer tot
koning der koningen van Brabant schoot, zijn wij dan ook echt
trots dat we 13 jaar later weer op 6 juli het GROOT BRABANTS GILDENFEEST mogen inrichten. Zie voor die festiviteiten in de kalender
van ‘Stad Zoutleeuw leeft’.
Info: Franco Peter 011. 69 85 08. of
Hoofdman: 011. 78 53 27 Daenen.Johan@skynet.be

De Kleine Picasso op de fiets
25 mei ’s morgens! Zouden de weergoden de ouders en de kinderen van de stedelijke kleuterschool “de Kleine Picasso” van Booienhoven goed gezind zijn?
Hoewel niet snikheet maar toch droog, springen ouders en kinderen enthousiast op de fiets voor een familiefietstocht. Dit alles in
het kader van een project rond verkeer dat op 19 mei startte.
De fietstocht werd officieel geopend door al onze kleuters die
plechtig het lint doorknipten. Met 140 (ouders, kinderen, grootouders, vrienden …) waren we, om samen te genieten van een
mooi stukje Hageland. Het werd onderweg een gezellige babbel,
geen te hoog tempo
want de oudste kleuters fietsten met eigen
tweewieler de hele rit
mee. Als dat geen proficiat waard is!

Annemie Raes

Peper en Zout
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Cultuur

Sport
Zoutleeuw Fietst
Op Zondag 24 augustus tussen 8u en 8u30:
vrij vertrek voor een tocht van 75 km voor
wielertoeristen door het mooie Hageland.
Om 14 u: gezellige gezinstocht van 25 km onder
begeleiding van het Rode Kruis.
Inschrijven, vertrek en aankomst: Sportterrein
Atletiekpiste. Gratis Tombola i.s.m. BLOSO en
Provincie Vlaams Brabant, Sportdienst.

1ste Regionale Unlimited
Games: Zondag 31 augustus.
Vorm met je sportvereniging, jeugdvereniging
of zelfs met je stamcafé een team van 8 personen, waarvan minimum 2 dames en doe mee
aan tal van sportieve, ludieke en fantastische
toffe games tijdens de 1ste Regionale Unlimited
Games.
Prijzenpot: 1ste ê 200 - 2de ê 125 - 3de ê 65
Voor elke ploeg is er een aandenken

4 Crazy Summer Days
i.s.m. Dexia Zoutleeuw
7 augustus: American Day van 9 tot 16.30u.
14 augustus: Kick and Fun Day van 9 tot 16.30u.
21 augustus: Unlimited Games Day van 9u tot
16.30u.
28 augustus: Adventure Day van 9 tot 16.30u.
Info en inschrijvingsformulier voor alle activiteiten bij: Yves Desard 011.58 97 67
depassant@belgacom.net.

Badmintonnen...
ook tijdens de vakantie!
Na het succes van vorige zomer weet
Bazo ook deze vakantie van geen ophouden. Er wordt tijdens de maanden
juli en augustus verder gespeeld in “De
Passant”. Afspraak: iedere dinsdag van 20 tot
22.30u. Niet leden kunnen een 2-tal keer gratis
van deze sport komen proeven of een vakantielidmaatschap nemen (ê 10). Voor een volledig
jaar (12 maanden) betaal je ê 60. Er kan dan
telkens op dinsdag en donderdag gespeeld
worden. Contact: Roger Vande Wiele,
011 78 90 30 of rogervdw@pi.be.

Peper en Zout

de
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De Passant

juliviering 2003

Nog in de roes van “700 jaar Vlaanderen” in 2002, vieren we dit jaar op donderdag 10 juli om 20u in “De Passant”- met steun van de Vlaamse Gemeenschap - gewoon
verder.
Het 11 julicomité zorgt voor een uitgelezen programma met Raf Coppens, de Leeuwse groep “The Friday Night Spankers”, de Heer Hugo Vandenberghe als gastspreker en tenslotte maar niet het minste: een gratis
drink voor alle aanwezigen na de voorstelling.
Raf Coppens is bekend van radio en T.V. Onze beste stand-up comedian
brengt frisse, soms gedurfde grappen die er in een verschroeiend tempo
uitvliegen. Stand-up comedy wordt niet voor niets de rock’n roll van de
humor genoemd. “Neuro” is dus een sneltreincabaret van mop naar
woordspeling tot doordenkertjes, absurd, gebald, soms lichtjes cursief,
maar altijd de nagel op de kop.
Over “The Friday Night Spankers” lees je meer op blz. 13.
Kaarten voor deze (niet te missen!) Vlaamse avond koop of bestel je aan
ê 7 in voorverkoop (ê 8 aan de kassa) bij de comitéleden, Toeristische
Dienst (011.78 12 88) en bibliotheek (011.78 45 48).
Paul Matterne

Een feestje bouwen in de Passant!!
Al twee jaar wordt het steeds meer én beter in de Passant. Het sportieve en
culturele leven bruist in Zoutleeuw. Dat vraagt om een feest! Zaterdag 6
september om 20.30u zet het bestuur van de CR de schouders onder het
programma voor een onvergetelijke avond vol ambiance met goed volk
dat er wat van kent. Om te beginnen: de Tiense
Straatmuzikanten. Volksvermaak pur sang. Bekende melodietjes krijgen nieuwe teksten aangemeten. In sappig Tiens natuurlijk. Amusant én
aanstekelig.
Top of the bill - na alle grote zomerfestivals
maken ‘De Dolfijntjes’ Zoutleeuw onveilig met een flamboyante mix van
disco, chanson, punk, funk, noise, polka, jazz. Wim Opbrouck, bekend
van o.a. Windkracht 10, Alles kan beter en In de gloria, en zijn kompanen
brengen een onwaarschijnlijke mix van schlagers en evergreens. Er mag
ook gedanst worden!
Tickets & info: Toeristische Dienst (011.78 12 88), bib, Fnac-vestigingen.

Zaterdag 6 september
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3 Winnaars
Rudi Thoelen de onbetwiste winnaar van de Land Rover G4 Challenge
De roes van de overwinning ligt al een
poos achter hem. Ook de enorme mediaaandacht omtrent zijn unieke prestatie is
wat bekoeld. Op een doordeweekse dag
ontvangt hij ons ongedwongen op zijn
appartement in de Tiensestraat. Rudi
Thoelen is niet omhoog gevallen door de
overwinning in de uiterst zware competitie van de G4 Challenge, waaraan een
kruim van internationale sportfanaten
deelnamen. Neen hij spreekt er eerder
bescheiden over, maar wel nog altijd
even enthousiast en gedreven als hij
foto’s of landkaarten van die slopende
vier weken toont. Daarmee verdient hij
zeker een plaats in de tweede, bijgewerkte editie van het boek van Bart Debbaut, die vorige Zoutpot onze praatgast
was.
Het ligt niet onze bedoeling om hier nog
maar eens hetzelfde verhaal neer te zetten, als je al in de diverse kranten kon
lezen.
Wel willen wij bijvoorbeeld weten
waarom de fans bij zijn aankomst in
Zoutleeuw met een Duitse
in plaats van met
een Belgische
vlag stonden
te zwaaien?

Dat had alles te maken met de snowboardafdaling tijdens de eerste competitieweek in de Catskill Mountains.
Radiobegeleid en met een kaart in de
hand moesten we zo snel mogelijk naar
beneden sowboarden en aan de finish
de vlag van je eigen land meegrissen. In
mijn drang om te winnen zie ik in een
glimp een zwart geel en rode vlag en
pluk die mee. Aan de streep, groot jolijt
onder het cameraoog van VTM, omdat ik
als Belgische piloot de horizontale kleuren van Duitsland genomen had voor de
verticale van de Belgische vlag. De jury
tilde er niet zo zwaar aan, maar de beelden van die spijtige vergissing zijn wel
breed in Vlaanderen uitgesmeerd. Vandaar.
Het feit dat je al van bij het begin
van die zware competitie aan de leiding stond en die uiteindelijk ook gewonnen hebt, zit daar je professionele
opleiding als F16 piloot ook voor iets
tussen?
De fysieke fitheid, maar vooral het uit
hoofde van mijn beroep vertrouwd zijn
met het GPS-systeem, heeft mij van bij
de start een ruime voorsprong geven.
Ook het goed kunnen inschatten van
mijn mogelijkheden en die quasi juist
kunnen voorspellen leverden mij veel
goede punten en dus ook tijdsvoorsprong op. Hoewel op het einde die
voorsprong tot 4 seconden was
geslonken ! Toen hebben de
kwaliteiten van mijn Duitse
teamgenoot Dirk Ostertag de
doorslag gegeven. Hij bleek
een goede keuze te zijn en
zo kon ik de Fransman
Franck Salgues, die bij het
kajakken wat te gretig
was en kapseisde, definitief achter mij laten.

Terugkijkend op die zware wedstrijd,
wat is voor jou het boeiendste
geweest?
Het is niet zo eenvoudig om dat in twee
woorden uit te leggen. Het is de volledige combinatie van 4 tijdzones, 3 continenten, 22 vluchten. Als er één streek
uitsteekt is het Utah in de VS. De omgeving van Las Vegas en de Canyons is wel
onvergetelijk. Maar ook Australië waar
wij bij 40° Celcius een berg 5 km lang
moesten oplopen en weer 5 km naar beneden spurten was toch ook wel de
moeite. Trouwens in dat continent heb ik
op de vooravond van de enige vrije dag
mijn 32° verjaardag gevierd met een fris
pintje en wilde verhalen over haaien die
zich in die buurt voor de kust zouden
ophouden. ’s Anderendaags gingen we
wat ontspannen in de oceaan zwemmen
toen er op een gegeven ogenblik van die
gemene vinnen boven het water uitstaken. Ze bleken evenwel eigendom te zijn
van zachtaardige dolfijnen.
Je mag geen tweemaal aan de
Challenge 4 deelnemen.
Wat zijn je plannen?
Natuurlijk blijft mijn interesse uitgaan
naar adventuretrips. Ik heb een voorkeur voor tochten van 1 tot 4 dagen in
teamverband met een beperkt aantal
proeven. Ook zou ik graag dat soort
uitdagingen mee helpen uittekenen en
eventuele kandidaten voorbereiden en
begeleiden.
Voorts blijf ik mountainbiken, lopen en
klimmen net als vroeger, om in topvorm
te blijven.
Dan willen wij als slot nog eens in naam
van al onze lezers je van harte feliciteren
met die fantastische overwinning waardoor jij Zoutleeuw op een sportieve manier op de wereldkaart hebt gezet.
Roger Vande Wiele & Toon Willems

Peper en Zout
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...en een bluesbandje dat winnaar wil worden
Sylvia Jonckers 3 jaar na elkaar
Belgisch kampioen boogschieten op doel

Bluesgroep “Friday Night Spankers”
in concert

In onze streek van de traditionele schuttersgilden die nog
altijd op staande of liggende wip schieten, is het niet zo evident een kampioene boogschieten 25m te hebben. Het
boogschieten op doel gebeurt tegenwoordig met een hightech instrument van ettelijke tienduizenden oude Belgische
franken en lijkt in niets meer op de boog die ik in mijn jongensjaren zelf maakte. Een leek als ik sla al tilt bij het zien
van al die snaren, veren, wieltjes, loep en stabilisator en
vraag me af hoe een jonge vrouw met dat futuristisch
wapen overweg kan. Zo iemand is Sylvia Jonckers: verscheidene keren provinciaal kampioen, 3 jaar na elkaar nationaal
kampioen en van 2002 Belgisch recordhoudster met 355
punten op 36 schoten op de 25m. Niet alleen een geduchte
klant voor alle Belgische dames die het boogschieten op
doel als hobby hebben, maar ook op het internationale vlak
is zij the ‘coming woman’. Immers op haar eerste internationale tornooi van Nîmes behaalde zij een derde plaats na de
wereldkampioenen van de voorbije jaren.
De boog waarmee ze schiet is een zogenaamde Compound
en verschilt technisch gezien wat van de Olympische, maar
vergt bij ieder schot toch een trekkracht van 23,5kg. In een
wedstrijd van 3 uur moet zij deze handeling 72 keer herhalen! Veel heren zullen hiervoor wel bedanken.
De trainingen om zo’n mooie resultaten te behalen gebeuren op het fitnissen na meestal in clubverband bij de ‘Ware
Vrienden’ in Sint-Truiden op Terbiest. Belangstellenden
kunnen bij deze club terecht die naast een degelijke begeleiding ook bogen ter beschikking stelt!
Voor Sylvia komt einde zomer weer het Belgisch kampioenschap eraan. We wensen haar alle succes en voor 2004 een
Europese titel.
Toon Willems

Een Bluesgroepje bestaande uit 5 muzikanten maakt op donderdag 10.07.03 tijdens de 11 juliviering in de Passant haar debuut.
We gingen alvast een kijkje nemen op hun wekelijkse repetitie.
René Dillen, zanger en stadsgenoot (zittend), stond ons te
woord.
Vanwaar de naam “Friday Night Spankers”?
Vroeger repeteerden we op vrijdag vandaar Friday en Spankers
betekent dat we het zo goed mogelijk willen doen.
Hoe lang bestaat jullie groepje en wat willen jullie bereiken?
Het oorspronkelijke groepje bestaat 3 jaar, ikzelf ben nog maar
lid van november vorig jaar. Wat we vooral willen is een rustige
sfeer scheppen waar iedereen zowel jong als oud naar kan
luisteren.
Toekomstplannen?
Iedereen wil vooruit,
zo ook ons groepje.
Voorlopig spelen we
covers, maar we hopen in de toekomst
een eigen nummertje
uit te brengen.
Wie zijn jullie grote
voorbeelden?
We houden van allerlei muziek van jazz,
blues, naar rock. De grote voorbeelden zijn o.a Eric Clapton,
J. Lee Hoocker, Stevie Ray Vaughan.
Wat verwachten jullie van het eerste optreden?
Veel volk, goede ambiance en misschien contacten leggen voor
latere optredens.
We wensen het jullie van harte en veel succes.
Annick Struyf

De Kleine Picasso
laureaat Koningin
Paolaprijs voor
het Onderwijs
2002-2003
Toon Willems

Zie artikel op blz. 2
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De Pas

Composteren is kinderspel

Pinkstermaandag. De processie is geslaagd, cum laude. Deken Jan is gelukkig. De kardinaal wordt uitgewuifd naar Mechelen, mijn vader en moeder
richting Hasselt.
Het is zes uur na de middag. De zachte zomerwind is gaan liggen. De laatste wolken verdwenen. Aangenaam fietsweer. Het wordt Dormaal. Recht op
recht de dreef in. Een van de mooiste en langste platanendreven van ons
land. Halverwege duiken we links de Pas in. In 1222, bijna zeshonderd jaar
geleden, werd dit wegeltje aangelegd tussen de Koepoort in Leeuw en Dormael. Vanaf 1700 en later kreeg de Pas haar huidige naam. Naar Johannus
Pas, hoofdman van de schuttersgilde in Dormael. Hij moet hier ergens gewoond hebben.
Eerst honderd meter beton, dan een pure
zandweg. Wij rijden voorzichtig langs en
door meterslange plassen. Resten van het
pinksteronweer gisteravond. De lucht
ruikt naar aarde, zwaar en vochtig. Links
van ons de prachtige bruine Limousinkoeien van Raf, de Vlaandereer. Hij is ze
in de jaren ’90 persoonlijk gaan halen,
diep in Frankrijk in St-Leonard-de-Noblac. Rechts van ons tientallen schapen
van Camiel. Een mix van wit, zwart en bruin. Geen herder gaat aandachtiger om met schapen als deze grijze wijze man.
Parallel met de meanderende beek kronkelt zich de Pas richting Dormaal.
Drie joelende kinderen en een jonge Deense dog komen ons tegemoet. Plots
laten wij de uitgestrekte weilanden achter ons en doorkruisen wij een klein
populieren bos. Dan recht de Pas haar rug en gaat zij pal op Dormaal af.
Links en rechts hectaren appelaars en perelaars. Het wordt een perenjaar,
dit jaar. Met heelder trossen hangen ze nu al klaar.
De Dormaalse beek is ver weg. De sluikstorten van begin maart zijn nu opgeruimd. Dank u Mark en al de zijnen. Wij
naderen de bewoonde wereld. Vijftig
meter kasseiweg. Bochtje links, nog snel
een terrasje meepikken op het kerkplein,
in de St.-Martinus.
Vijftig jaar geleden stonden hier zeven
lindebomen. Een heilig getal. Unter dem
linde, mijmer ik hardop. Een plein zonder
bomen is als een lichaam zonder ziel.
Voor mijn vrouw een koffie en voor mij
een Dorre. Morgen is het kermisdinsdag,
de dag van de Lièveneer. Een kroegentocht begin je voorzichtig, een dag te
voren, met een Dorre in Dormaal.

Op 7 juni kregen de bezoekers van het containerpark vakkundige uitleg over het opstarten, nuttige tips, de verschillende methodes,
de voordelen, enz. over het composteren.

De kindjes zaaiden tuinkers in composteerbare potjes, inspecteerden de wormen in de
wormenbak en kleurden een mooie tekening
van Jerom de compostworm.
Hierboven de winnende tekening van Sam
Dewil uit Budingen.

Foto’s: Roger Vande Wiele

Idyllisch Zoutleeuw

Jos Ceyssens

Peper en Zout
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4 juli:
Groot Brabants Gildenfeest: Bierfeesten 15 jaar café Dungelhof:
lokaal Koninklijke St.-Sebastiaansgilde.
Toegang ê 6, alle dranken inbegrepen. Aanvang feesttent om
20u. Dans en muziek: DJ Louis. Kinderanimatie voorzien.

5 juli:

Toon Willems

Fanfare St.-Cecilia: barbecueconcert om 17u op het Begijnhofplein.
Wandelclub Halewijn (rechtzetting): Harten Vijf(tig) tocht Vinnetocht: vertrek: sporthal De Passant.
Vertrek: 6 - 15u. Afstanden: 4 - 7 - 12 - 20 - 50 km.
Groot Brabants Gildenfeest: eerste grote barbecue. Aanvang:
feesttent 18u. Inschrijving verplicht: ê 11. Nagerecht: Volksbal.
Dans en muziek: DJ Louis. Kinderanimatie voorzien.

Verering Leonardusrelikwie op Pinksteren.

23 juli:
De moedige pedaaltrappers Leenhaag: 18u: wielerwedstrijd
elite & beloften Leenhaag-Budingen

6 juli:
Wandelclub Halewijn (rechtzetting): Twee Gete tocht: vertrek
sporthal De Passant. Vertrek: 7 - 15u.
Afstanden: 4 - 6 - 12 -20 km.
Groot Brabants Gildenfeest: 13u: Plechtige eucharistieviering
in Sint-Bartholomeus. Na de eucharistieviering optocht door
onze gemeente met deelname van een twintigtal gilden in folkloristische klederdracht en de Koninklijke fanfare St.-Cecilia.
Om 15u in de feesttent huldiging van de nieuwe Koning der Koningen van Brabant, optredens van volkdansgroepen, Vendeliers, liggende wip schietingen en dans voor iedereen. Om 19u
uitreiking van het aandenken aan het Groot Brabants Gildenfeest, gevolgd door een groot volksbal. Dans en muziek: DJ
Louis. Kinderanimatie voorzien. De feesttent staat op het terrein
V.K. Halewijn Dungelstraat 13 3440 Halle-Booienhoven. Kaarten
Café Dungelhof en Kon. St.-Sebastiaansgilde.

2 augustus:
Visclub In de Pen: niet-vissers: 17u - 20u.
11ste Gete-run: daguitstap van zijspanmotoren en trikes met
gehandicapten uit onze streek Om 9.15u vertrek in de Dungelstraat Halle-Booienhoven. Om 17.30u aankomst op het Kerkplein van Dormaal. Om 18u barbecue. Inschrijving bij de bestuursleden en de plaatselijke handelaars.

4 - 5 - 6 - 7 - 8 augustus:
K.V.G., speelpleinwerking voor kinderen met een handicap.
Info: 016. 77 08 35
Oldtimers op de 1ste RotaRally - De Passant, 4 mei.

7 - 8 - 9 - 10 - 11 juli:
K.V.G., speelpleinwerking voor kinderen met een handicap.
Info: 016. 77 08 35
10 juli:
11 juli viering in De Passant. Zie blz.11

13 juli (1) - 19 juli (2) - 21 juli (3) - 27 juli (4):

Peper en Zout

Roger Vande Wiele

Visclub In de Pen:
(1) Koppelwedstrijden: 13.30u - 15.30u / 16.30u - 18.30u.
(2) man en vrouw: 13 - 15.30u / 16.30u -18.30u.
(3) Koppelwedstrijden: 10u - 13u / 14.15u - 18.15u.
(4) Koppelwedstrijden: 13.30u - 15.30u / 16.30u - 18.30u.
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9 augustus:
Visclub In de Pen: barbecue.

11 augustus:

Will Tura Live,
3 mei in De Passant
(DocRock - RDZ)

Roger Vande Wie
le

De seniorenraad van Groot-Zoutleeuw: Wie gaat ermee naar
Dinant? Een boottocht, een bezoek aan de grotten en een vrije
namiddag staan op het programma. Een driegangen menu is
voorzien. Prijs ê 37.

15 augustus:
St.-Laurentiuskoor Helen-Bos: openluchtmis om 9u aan de
O.L.V-kapel van Bos.
Toeristische Dienst: Hondenwandeling om 14u vertrek aan het
lokaal “De Fiere Hond”, Sint-Truidensesteenweg.
Open Tuinen 2003: Fam. Swartenbroeckx-Stiers (Den Olm) Klipstraat 16a. Info: 011. 78 53 07. Toegang ê 1,5 per persoon of ê 3
per gezin (gratis hapje en drankje).
Visclub In de Pen: Koppelwedstrijden: 10 - 13u / 14.15u - 18.15u.
Individueel: 13.30 - 15.30 / 16.30 - 18.30 u.

24 augustus:
Parochie St.-Bartholomeus Halle-Booienhoven: H.Mis om
9.30u. Na de mis processie. Info: diakenij 011.78 12 00.
Visclub In de Pen: Jeugdwedstrijden t.e.m. 16 jaar: 14 - 16u.

29 augustus:
Leenhaagse feesten: feesttent Leenhaagstraat 3de kettingfuif
met Company B.

17 augustus:

30 augustus:

Open Tuinen 2003: Fam. Swartenbroeckx-Stiers (Den Olm) Klipstraat 16a. Info: 011. 78 53 07. Toegang ê 1,5 per persoon of ê 3
per gezin (gratis hapje en drankje).
Visclub In de Pen: Individueel: 13.30u - 15.30u / 16.30u - 18.30u.

CD&V barbecue, in het college vanaf 18u, voorafgegaan door
een wandeling langs het vernieuwde stadspark en de nieuwe
naschoolse opvang voor kinderen van 12 tot 14 jaar.
Deze wandeling start om 16u in het college, iedereen welkom.
Leenhaagse feesten: feesttent Leenhaagstraat: groot bal met DJ
Bert, Isabelle Adam, Luc Steeno imitator, Sam Gooris.

21 augustus:
V.F.S.G “Vooruit”: groot koffiefeest in Zonnegroen. Muziek is
van Aurelianus dixi-band. Toegang: ê 4. Inschrijvingen: Yvette
011.78 48 34, Nicole 011. 78 48 34 of Soc. Mut. 011. 78 44 31.

31 augustus:

RockfestiPal, 2 mei in De Passant
met Admiral Freebee, Elysian
& Sunchaser (PAL)
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Leenhaagse feesten: feesttent Leenhaagstraat: barbecue en oldies night.

23 augustus:
K.Halle VV: vanaf 18.30u op het voetbalterrein Halle kermis met
barbecue.
Visclub In de Pen: Individueel: 13.30u - 15.30u / 16.30u - 18.30u.

