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Wij blijven ook deze editie in de sfeer van de wedergeboorte van de natuur en
de blijdschap die dat fenomeen bij onze voorouders teweegbracht.
Nu nog, hoewel wij schijnbaar heel wat minder afhankelijk zijn van de grillen
van de natuur, is 1 mei een nationale feestdag, vieren we de 2de zondag van mei
moederdag en houden we met Pinksteren 4 volle dagen dol kermis. Al die festiviteiten gaan terug tot de vruchtbaarheidscultus uit de tijd van de Germaanse
Midzomerfeesten.
Mei wordt ook de bloeimaand genoemd en verwijst daarmee letterlijk naar het
ontwakende leven. Niet zolang geleden plantten onze voorouders op de eerste
dag ervan op de gemeenschappelijke weide een meiboom die versierd was met
linten en bloemen om de komst van de lente te vieren. Later werd ook zo’n
staak geplant bij geboorte, huwelijk, het binnenhalen van de oogst en het
onder dak brengen van een nieuwgebouwd huis. Nu behoort het planten van
de meiboom eerder tot de folkloresfeer van de volksdans. Eigentijdser stappen
duizenden mensen over heel de wereld achter feestelijke vlaggen en
kernachtige slogans op in 1 meistoeten om de Dag van de Arbeid te vieren.
Dat we moederdag vieren in deze periode ligt voor de hand, maar is niet van
alle tijden. Vroeger werd zij op 11 oktober feestdag van Maria Boodschap gevierd. Nu, onder Amerikaanse invloed, de bloemistenlobby en de bakkers, worden ze op de 2de zondag van mei verwend.
Pinksteren, afgeleid van het Griekse woord ‘Pentacoste’ dat 50 betekent, wortelt
in de Joodse traditie. Oorspronkelijk was het een Joods dankfeest voor de gerst
en de tarwe die overvloedig in het Beloofde Land kon geoogst worden. De jonge
Christelijke gemeenschap vormde dit feest, de vijftigste dag na Pasen, om tot
stichtingsdag van de Kerk. In de Oosterse kerken is op deze hoogdag de kerkvloer bedekt met gras en bloemen om te lijken op de paradijstuin. In het Westen
ging men geleidelijk aan deze periode kermissen en bedevaarten koppelen.
Vooral de tweede Sinksendag was eertijds een belangrijke bedevaartsdag. Onze
stad staat reeds van 1274 tot op vandaag met zijn Leonardusommegang in die
eeuwenoude traditie.
Vandaag de dag ligt de heilige niet meer zo goed in de markt voor het bestrijden van reuma, depressies, beschermen van zwangere vrouwen en gevangenen, maar is hij wel weer in als voorbeeld voor hen die het opnemen voor vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden. Zo is Leonardus niet alleen een heilige
van zijn, maar ook weer van onze tijd. Daarom dat mensen als De Vrienden van
Zoutleeuw zoveel moeite en geld besteden aan het conserveren en restaureren
van het aloude Leonardusretabel.
In deze editie start trouwens Annemie Raes, hoofd van onze toeristische dienst,
een serie artikeltjes over de schatten van het Stadhuis, zodat ook die wat dichter bij ons zouden komen en wij de wortels met ons verleden niet zouden kwijt
geraken.
Toon Willems
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Beste stadsgenoten
De voorbije weken is onze stad op een minder fraaie manier in het nieuws gekomen. Zowel een gezinsdrama als
het verkeer hebben onschuldige slachtoffers geëist. Langs deze weg wensen wij in naam van de ganse bevolking
en van het stadsbestuur nogmaals ons medeleven te betuigen met de zwaar beproefde families.
Als beleidsmakers mogen wij het evenwel niet laten bij medeleven. Wij moeten actief trachten in te grijpen, zowel
in het maatschappelijk leven, als in concrete verkeersomstandigheden die potentieel gevaarlijk zijn.
Wat het sociale leven betreft is het zo, dat allerlei geleerde studies hebben uitgewezen dat actief
deelnemen aan het verenigingsleven, onder welke vorm dan ook, mensen minder eenzaam maakt,
mensen het gevoel geven dat zij mee tellen, kortom mensen gelukkiger maakt.
En al kan een stadsbestuur haar burgers niet dwingen om lid te worden van een of andere club of
vereniging, dan heeft een bestuur minstens de plicht een klimaat te scheppen waarin het verenigingsleven kan bloeien. In dat verband wijs ik op de enorme financiële en infrastructurele inspanningen die dit bestuur heeft geleverd op het vlak zowel van cultuur en sport als van jeugd. De budgetten voor sport in het algemeen werden fors opgetrokken, niet in het minst door de exploitatie
van de nieuwe sporthal, maar ook door gerichte subsidies aan sportverenigingen en het inrichten
van sportkampen. De budgetten voor cultuur werden op twee jaar tijd verdriedubbeld, waarbij nog
zeer recent werd beslist om de specifieke subsidies voor het inrichten van evenementen niet meer te
beperken tot optredens in ‘de Passant’, maar open te trekken naar projecten in de deelgemeenten.
De jeugdverenigingen ontvangen zeer belangrijke sommen, zowel ter ondersteuning van hun dagelijkse werking, als investeringssubsidies voor hun lokalen.
En zij die ondanks alles dan toch geen lid willen of kunnen zijn van een vereniging, verwijs ik graag
naar onze cheques voor straatfeesten. Eenieder die voor zijn straat of wijk een feestje of straatbarbecue inricht, waarbij alle betrokken inwoners welkom zijn en niemand wordt uitgesloten, kan een
beroep doen op een speciale subsidie van de stad.
Ondertussen zijn ook de buitengewone onderhoudswerken aan de Ossenwegstraat, Sint-Truidensesteenweg en
Steenweg opgestart, waarbij onder meer ontbrekende rioleringsstrengen worden aangelegd, die problemen en ergernissen bij een aantal bewoners zullen oplossen. Het voornaamste bestanddeel van de werken omvat nochtans
buitengewoon onderhoud aan de wegen en vooral de fietspaden, de aanleg van snelheidsremmende wegversmallingen en van veilige fietsoversteekplaatsen. In de maand mei worden tevens de werken aan de Vinnestraat
opgestart, waar ook de klemtoon ligt op de aanleg van nieuwe en het herstel van de bestaande fietspaden en
waarbij in de omgeving van onze kleuterschool wegversmallingen de snelheid van het gemotoriseerd verkeer zullen afremmen. Tevens worden over het ganse grondgebied van de stad nieuwe en aangepaste verkeersborden geplaatst en zullen gevaarlijke kruispunten extra worden gesignaleerd.
De bescherming van de zwakke weggebruiker blijft een prioriteit voor dit bestuur, waarbij ik toch ook wil wijzen
op de verantwoordelijkheden van voetgangers en fietsers: ook zij moeten de verkeersregels respecteren en roekeloos gedrag vermijden.
Individuele drama’s zijn wellicht nooit helemaal uit te sluiten, maar wanneer we met zijn allen proberen onze
samenleving veiliger, minder koud en minder eenzaam te maken, dan zijn we op de goeie weg. En laat ons vooral bij onszelf beginnen en niet altijd alles afschuiven op ”de maatschappij” of “de politiek”. Godfried Bomans zei
in dat verband: “De samenleving is als een spiegel, indien zij ons lelijk aankijkt, hebben wij ook meestal de tong
uitgestoken.”
Uw burgemeester
Rik Dehairs

Droge voeding
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droge voeding

Gemeenteraadnieuws
Iedere deelnemer aan de zwerfvuilactie 2003 krijgt van de stad
ê 7, met een maximum van ê 350 per school.
Nathalie Gillot

In toepassing van de wet van 04 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers op het werk stelde het stadsbestuur
een Dynamisch Risico Beheersingssysteem en Globaal Preventieplan op. De medewerkers zijn immers het belangrijkste potentieel om haar opdrachten en taken te kunnen uitvoeren.
Daarom wil zij dan ook van het welzijn van haar medewerkers
een topprioriteit maken. Als concrete voorbeelden van deze intentie geldt de verfraaiing en sanering van het gemeentehuis
en de aankoop voor de werklieden van aangepaste materialen
en beschermingsmiddelen.
De gemeenteraad neemt de principebeslissing tot aankoop
van
• de gebruiksklare levering van 11 zitbanken van het type dat
reeds geplaatst werd op de Markt. De opdracht wordt geraamd op ê 7500, waarvoor het nodige krediet werd voorzien in de buitengewone begroting.
• een tractor van 95 PK met een cilinderinhoud van 3900 cm,
die zal ingezet worden voornamelijk voor het bermbeheer en
de mechanische onkruidbestrijding. De prijs wordt geraamd
op ê 35.391, voorzien in de buitengewone begroting. De opdracht wordt gegund na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking en met prijsvraag bij minstens drie leveranciers.
• een vlegelmaaier die achteraan op de nog aan te kopen tractor gemonteerd kan worden, wat ons zal toelaten om het
maaien van de bermen met twee ploegen uit te voeren,
waarbij de Jumbo de grote wegen zal doen en de nieuwe
tractor de kleinere en smallere wegen, waar de Jumbo soms
moeilijkheden ondervindt. De kostprijs van het geheel:
- vlegelmaaier + 2 opties inzake bediening en controle:
ê 17.676,12.
- montage op tractor: ê 595,24.

Tijdens de zwerfvuilactie vinden de scholieren
de vreemdste voorwerpen.

Het gemeentebestuur verleent aan de Paljas een toelage van
ê 6.200 voor infrastructuurwerken, die zij zullen uitvoeren aan
hun nieuw lokaal, gelegen op de Grote Markt, café Thor en
Marie.
De subsidie zal worden uitbetaald na voorlegging van de nodige facturen.

Week van de Zachte Weggebruiker
De Week van de Zachte Weggebruiker die normaal doorgaat van 7 tot 18 mei wordt in onze gemeente gehouden
van 15 tot 20 september, met activiteiten in de scholen en
jeugdverenigingen en wijken.
Toch willen wij vragen om ook van 7 tot 18 mei wat aandacht te besteden aan de zachte weggebruiker: fietser,
voetganger, rolstoelgebruiker, oudere en dus wat minder vluggere, kind en dus wat minder aandachtige. We
kunnen misschien de auto eens meer thuis laten en de
fiets nemen of wandelen. Wat we zeker kunnen doen is
ons houden aan de gevraagde snelheid! Als je toch de
auto moet nemen, vertrek dan 2 minuutjes vroeger en rij
niet te snel, je komt zeker op tijd en misschien voorkom
je zo heel veel leed. En dat willen we mekaar toch wel besparen. Dachten wij. Of heb jij daar een ander idee over?

Met de subsidieverdeling 2003 van de sportverenigingen is een
totaal bedrag van ê 4462,08 gemoeid, waarvoor de sportraad,
in zijn vergadering van 03.12.2002, op basis van het gekende
puntensysteem een voorstel tot verdeling heeft opgesteld.
De uitzonderlijke toelage 2003 aan sportclubs voor jeugdwerking bedraagt ê 1983 te verdelen over de sportclubs (voetbalclubs uitgezonderd wegens hun specifieke betoelaging) die
aan jeugdwerking doen.
Voor wat de voorwaarden voor het verkrijgen van gratis huisvuilzakken betreft moet de aanvrager niet meer ingeschreven
zijn op de belastingrol voor het ophalen van het huisvuil,
m.a.w. hij/zij moet geen gezinshoofd meer zijn.

Droge voeding

Gelijke kansen: Monique Cleynen
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Mededelingen van de overheid

Invullen aangiften personenbelasting
aanslagjaar 2003 - inkomsten 2002:

Herziening Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen

Stadsadministratie, Vincent Betsstraat 15:
- donderdag 5 juni 2003 van 9 tot 14u
- woensdag 18 juni 2003 van 9 tot 14u

De Vlaamse kankertelefoon is al jaren een vaste waarde in de
sociale werking van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). De
kankertelefoon is een hulp- en infolijn voor iedereen die vragen heeft over kanker: in de eerste plaats voor de patiënten,
maar ook voor hun familieleden en vrienden.
De Vlaamse Kankertelefoon is voortaan te bereiken op:
078. 15 01 51. Het 078-nummer kost slechts 4,96 eurocent per
minuut, wat 12,39 eurocent minder is dan het vroegere 070nummer.

Er wordt een openbaar onderzoek van 90 dagen gehouden van
7 mei 2003 tot 4 augustus 2003. Tijdens deze periode ligt het
herzieningsbesluit ter inzage op het gemeentehuis bij de
dienst ruimtelijke ordening. Tijdens het openbaar onderzoek
kunnen, zowel particulieren, organisaties, als overheidsinstanties bezwaren en adviezen indienen over het voorliggend ontwerp van het herziening van het RSV. Dat kan op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of bij de Vlaamse Commissie
voor Ruimtelijke Ordening. De uiterste datum voor reacties is 4
augustus 2003. Bij de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Koning Albert II-laan 20 bus 12 te 1000 Brussel, worden
de bezwaren en opmerkingen ingediend, hetzij per aangetekende brief, hetzij tegen ontvangstbewijs. Voor eventuele vragen kan men terecht op de website www.ruimtelijkeordening.be of de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 0800.302
01. Deze herziening heeft geen directe gevolgen voor de stad
Zoutleeuw.

De Minder Mobielen Centrale
Stad Zoutleeuw start op 1 mei

Weekend van
de compostmeester

Heeft u verplaatsingsproblemen omwille van ouderdom, ziekte of handicap, doe dan een beroep op de Minder Mobielen
Centrale. Een rit wordt toegestaan als er geen openbaar vervoer voor handen is of wanneer dat niet toegankelijk is voor
de gebruiker.
Het inkomen mag niet hoger zijn dan 2 keer het leefloon. Per
maand betekent dat ê 778,22 voor samenwonenden,
ê 1.167,32 of ê 1.361,88 voor alleenstaanden per categorie en
ê 1.556,42 voor een éénoudergezin met kinderlast. Er wordt
rekening gehouden met alle netto belastbare inkomsten en
huurinkomsten. Vrijgesteld inkomen is onder meer: kinderbijslag, studietoelagen en onderhoudsgeld.
De gebruiker, die ê 7 betaalt per jaar aan de centrale, ontvangt een lidkaart die ook telt voor andere centrales bv. tijdens uw vakantie. Aan de chauffeur wordt onmiddellijk na de
rit ê 0,25 per kilometer betaald. Een begeleider mag gratis
mee na afspraak. Alle afspraken gebeuren via de centrale.
Info en inschrijvingen gebruikers en chauffeurs 011.78 91 73
(Herman Coopmans). Zie ook http://www.zoutleeuw.be ga
naar Zoutpot 2003 nr. 13 (januari 2003, pag. 7) en 14 (maart
2003, pag. 8). Info Taxistop http://www.taxistop.be.

Het eerste wekend van juni (7 en 8
juni) is naar jaarlijkse traditie het
compostmeesterweekend! Het centrale
thema voor 2003 is “composteren is
kinderspel”. Tijdens het weekend willen we tuinierend Vlaanderen vertellen hoe eenvoudig composteren wel
is. Zo gemakkelijk dat zelfs kinderen er snel mee overweg kunnen. Op zaterdag 7 juni zullen we op het demoveld van het recyclagepark extra aandacht besteden aan composteren. Kom
dus gerust eens kijken! Natuurlijk willen we van deze gelegenheid gebruik maken om de kinderen en de jeugd van Zoutleeuw actief te betrekken bij het compostmeesterweekend. Je
kunt een tekening rond ‘composteren’ maken en deze opsturen naar Stad Zoutleeuw, Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw. Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden! De
tekeningen zullen tijdens het compostmeesterweekend opgehangen worden in het recyclagepark. De 3 mooiste tekeningen
publiceren we in de volgende Zoutpot en worden daarenboven nog beloond met een kleine attentie!

Nieuw en goedkoper nummer
Vlaamse kankertelefoon

Droge voeding
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VIZO Bedrijfsadvies
vanaf nu ook bereikbaar
via de Vlaamse Infolijn!
VIZO Bedrijfsadvies helpt (kandidaat-)ondernemers bij het opstarten van een eigen zaak. De
VIZO-bedrijfsadviseurs geven de startende ondernemers niet alleen informatie op maat en gratis
vakkundige uitleg over alle administratieve formaliteiten, ze brengen ook de slaagkansen van het
ondernemersproject in kaart. Sinds kort is VIZO
Bedrijfsadvies ook bereikbaar via de Vlaamse Infolijn: 0800 - 3 02 01, het Call Center van de Vlaamse Overheid. Deze mensen helpen u elke werkdag
tussen 9 en 19u graag verder met al uw basisvragen omtrent (startend) ondernemerschap.
Vragen als ‘Waar vraag ik mijn handelsregister
aan? Heb ik een speciale vergunning nodig om als
bakker aan de slag te gaan? Wanneer mag ik verkopen met verlies? ,…’ zullen vanaf nu dus ook
door de medewerkers van de Vlaamse Infolijn beantwoord worden. Indien blijkt dat uw vraag niet
onmiddellijk kan beantwoord worden, zult u automatisch doorverbonden worden met het VIZO,
waar u verder zult geholpen worden.
Meer info: Pascal jacobs - pjc@vizo.be 09. 220 83
80 of Vizo Bedrijfsadvies: bedrijfsadvies@vizo.be
of www.VIZO.be - www.KMOLOKET.be .

Nieuwe Parkeerschijf verplicht
vanaf 31 maart 2003
Zorg dat je haar in de wagen hebt.
Gebruik ze in de blauwe zone en wanneer de parkeermeter of de parkeerautomaat buiten gebruik
is.
Deze schijf is te krijgen:
- winkels voor autotobehoren
- benzinestations
- verzekeraars
- krantenwinkels
- grote warenhuizen
- rijscholen
- vereniging van handelaars
Meer info bij de
stadsadministratie.

Droge voeding

Opgelet! Nieuwe tarieven van kracht
in het containerpark vanaf 1 mei!
Papier, karton, wit, gekleurd en vlak glas, afvalolie, KGA, wit- en
bruingoed, oude metalen, herbruikbaar textiel en lederwaren, herbruikbare goederen voor Kringloopcentrum kunnen nog steeds gratis
naar het containerpark gebracht worden. Het basistarief voor andere
leveringen wordt een ê 0,5 per beurt. De prijs voor de supplementen
per afgeleverde hoeveelheid grof vuil, steenslag, gyproc, eternit en
sloophout, houtafval, gazonmaaisel, wortelstronken, bomen, stammen, niet-recycleerbare goederen variëren, van ê 2,5/stuk tot ê 50/
naargelang de hoeveelheid of de grootte. De volledige lijst van afval
en tarieven zullen in volgende Zoutpot gepubliceerd worden, maar
zijn nu al via www.zoutleeuw.be te consulteren.

Hernieuwing rijbewijs
Rijgeschiktheidsattest groep 2 (C of D)
Wie een rijbewijs C of D van vóór 1989 heeft, mag tot en met 30 september
2003 met een vrachtwagen of autobus rijden zonder rijgeschikt verklaard te
zijn, op voorwaarde dat hij geen personen vervoert.
Indien u zo’n rijbewijs hebt en u wenst de categorie C en/of D te behouden
tot ná september 2003, moet u zorgen voor een “Rijgeschiktheidsattest voor
de kandidaat voor het rijbewijs van groep 2”.Dit geneeskundig attest mag
uitsluitend opgemaakt worden door welbepaalde geneesheren:
• doorgaans van een medisch centrum van Volksgezondheid:
- medisch centrum Leuven, Philipssite 3b/bus 1, 3001 Leuven 016. 31 89 11
- medisch centrum Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 75, 3500 Hasselt
011. 29 56 40
• via de werkgever kunt u ook naar uw erkende Arbeidsgeneeskundige
Dienst gaan.
• er zijn ook enkele bijzondere gevallen, onder meer voor het leger en de federale politie.
Als u een afspraak met die geneeskundige dienst maakt, moet u ook vragen
wat u voor het oogonderzoek moet doen, waarvan u ook een attest nodig
hebt.
Voor uw verplichte nieuwe rijbewijs meldt u zich aan op de stadsadministratie, dienst rijbewijzen met:
• het rijgeschiktheidsattest groep 2
• 2 recente pasfoto’s
• ê 11 fiscale zegels (te koop in het postkantoor)
Het rijgeschiktheidsattest voor de groep 2 is altijd in duur beperkt:
• voor wie nog geen 48 jaar is: ten langste 5 jaar geldig
• vanaf 48 jaar: ten langste tot zijn 53 jaar
• vanaf 50 jaar: ten langste 3 jaar geldig
• of een door de geneesheer bepaalde kortere duur.
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Activiteiten mei – juni 2003

Toeristische dienst

Beiaardconcerten
Tijdens het 14de beiaardseizoen zullen elke zondag van mei, juni
en september van 16 tot 17u, stadsbeiaardier Noël Reynders en
zijn zonen Hendrik en Frederik op de beiaard concerteren.

Wedstrijd Bloemenversiering +
2de Bloemenmarkt
Roger Vande Wiele

Ook dit jaar is er opnieuw een wedstrijd bloemenversiering. Hiermee wil het stadsbestuur een
verdere verfraaiing van onze stad stimuleren.
Gevels en/of voortuinen moeten zo mooi mogelijk met bloemen versierd worden. Iedere inwoner kan meedoen en van de prijzenpot genieten.
Per deelgemeente kunnen drie prijzen verdeeld
worden. Er is geen afzonderlijke beoordeling voor gevels en
voortuinen. De eerste prijs van ê 125 gaat naar wie zorgt voor het
mooiste geheel: gevel, voortuin of gevel met voortuin. De tweede prijs bedraagt ê 65, de derde ê 40.
Een extra prijs van ê 75 gaat naar de mooiste gevel en/of voortuin, langs de route van de Sint-Leonardusprocessie. Het prijzengeld wordt uitbetaald onder de vorm van bloemen- en plantencheques. Een onafhankelijke en deskundige jury zal de prijzen
toekennen. De officiële prijsuitreiking gebeurt in september.
Dit jaar wordt ook weer de gelegenheid geboden om bloemen en
planten te kopen op de 2de bloemenmarkt op Hemelvaartdag, 29
mei, rond de Sint-Leonarduskerk.
Inschrijven voor de wedstrijd kan tot 15 juni 2003 op de Toeristische Dienst 011. 78 12 88.

Pinkstermaandag: Sint-Leonardus-ommegang
Dé Leeuwse hoogdag begint met de hoogmis in de Sint-Leonarduskerk om 10u, gevolgd door de processie ter ere van Sint-Leonardus. Hierin stappen meer dan 700 figuranten mee. Herauten vertellen op de hoeken van de straten over het leven van de
heilige. Het gerestaureerde Leonardusbeeld en heel wat andere
religieuze schatten mogen even hun vaste plaats in de kerk verlaten voor een rondgang door de straten van Zoutleeuw.
Dag van de Leeuwenaar
Dinsdag 10 juni is de kermis open vanaf 15u. Met een feestelijk
programma wordt de Grote Kermis laat in de avond afgesloten.

Met paard en koets door Zoutleeuw
Op onderstaande data kun je van 13.30u tot 17.30u een rondrit
van ca. 30 minuten maken door het centrum van Zoutleeuw.
- Donderdag 1 mei
- O.-H.-Hemelvaart: 29 mei
- Vrijdag 11 juli
- Maandag 21 juli
- Vrijdag 15 augustus
Volwassenen betalen hiervoor ê 4, kinderen ê 2.
Tickets en info: Toeristische Dienst 011. 78 12 88.

4 dolle dagen kermis
Pinksteren betekent voor Zoutleeuw 4 dolle dagen van kermisplezier. Van zaterdag 7 tot dinsdag 10 juni staat weer de “Grote
Kermis” op een verkeersvrije Grote Markt.
Sinksenkind
Traditioneel openen we zaterdag 7 juni de Sinksenkermis met de
verkiezing van het Sinksenkind. Alle kinderen tussen 3 en 14 jaar
kunnen hieraan gratis deelnemen door een deelnemingsformulier (te halen bij de toeristische dienst) in te vullen en te deponeren in de urne op het Historisch Stadhuis. De eerste 100 kinderen
die zich tussen 15 en 16u daar aanbieden krijgen een kermispakketje. Om 16u worden 2 troostprijzen, elk ter waarde van ê 65 geloot. De burgemeester trekt daarna uit de overblijvende formulieren het Sinksenkind dat een kermispakket ter waarde van ê 150
krijgt. Alle prijzen worden aangeboden door het stadsbestuur en
de foorkramers.
Officiële opening
Om 16.30u vertrekt het stadsbestuur aan de pui van het Stadhuis,
begeleid door de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia, voor een kleine
tocht door de straten van de stad.

Droge voeding

1 juni 2003: 11de Hagelanddag
Het thema voor 11de Hagelanddag is ‘Bier’. De uitbaters van
Café-Taverne ‘Sint-Martinus’ uit Dormaal zullen hun ‘Dorre’,
een bier speciaal gebrouwen voor de ‘Sint-Martinus’, door het
aanwezige publiek laten keuren op een grootse bierproeverij in
de cafetaria van het Suikermuseum in Tienen (Grote Markt).
Voor meer info: Toeristisch Streekcentrum Hageland
Lakenhalle, Grote Markt, 3440 Zoutleeuw
011. 78 26 42 - fax 011. 78 42 47
e-mail: Hageland@toerismevlaanderen.be
website: www.hageland.be
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Oproepen

Computercursus
voor blinden
en slechtzienden

Word lid van het Rode
Kruis en leen gratis sanitaire hulpmiddelen...

Spoedgevallendienst
regionaal ziekenhuis
Sint-Trudo

“Vige Compas” staat voor “visueel gehandicapten computerassistentie”.
Onze doelstelling is personen met een visuele beperking de basisvaardigheden en
veel gebruikte toepassingen aan te leren,
zodat zij nadien zelfstandig met de PC
aan de slag kunnen gaan.
Wij maken gebruik van ‘screen readers’
die de scherminfo vergroot weergegeven,
of een ergonomische brailleleesregel. Een
Nederlandstalige spraakmodule zorgt
voor een efficiënte en comfortabele ondersteuning.
De leeftijd of voorkennis van de kandidaten zijn niet van belang. De lessen besteden vooral aandacht aan de cursorbewegingen en toetsencombinaties. Wij streven ernaar om de cursist zonder muis vlot
te leren navigeren. De cursussen zijn in
modules ingedeeld, beperkt in tijd en
met een acceptabele vergoeding, vergelijkbaar met het onderwijs voor sociale
promotie. Meer info over Vige Compas
kun je bekomen bij Jan Luyten op
0477.241144 of stuur een e-mail naar vigekempen@hotmail.com.

Lid zijn van het Rode Kruis betekent niet
alleen dat je ons helpt om het leed van
onze medemensen te verzachten, maar
lid zijn, heeft ook rechtstreeks voordelen
voor jou en je gezin. Als lid van onze afdeling, kunt je gratis voor onbeperkte
tijd sanitaire hulpmiddelen zoals ziekenhuisbedden, krukken, rolstoelen, wcstoelen, wc-verhogers,... van ons lenen.
Het enige wat we vragen is een kleine
waarborg, die je terugkrijgt als je het
ontleende materiaal terug brengt.

Wachtdienst apothekers
via webstek

Info: Martijn Vandewijer 011. 78 09 62.

Sinds 4 april is de Spoedgevallendienst
van het regionaal ziekenhuis Sint-Trudo
verhuisd naar de nieuwbouw op campus
Sint-Jozef. De nieuwe infrastructuur voorziet in een kindvriendelijke spoedopvang, nachthospitaal voor de verblijvende patiënten op de spoedafdeling, een
ruimte voor isolatie van bepaalde patiënten en een ruimte waar ambulante
spoedgevallen apart kunnen behandeld
worden, zonder dat daarbij de overige
spoedfaciliteiten belast worden. Daarnaast beschikt de nieuwe Spoedgevallendienst over een aparte ruimte waar patiënten intensief kunnen behandeld worden (hartmonitoring, reanimatie,…) alsook over een ruime overdekte ziekenwagengarage, zodat de patiënten droog en
warm vanuit de ziekenwagen naar het
ziekenhuis gebracht kunnen worden.
De ingebruikname van de nieuwbouw
door de dienst Spoedgevallen is de 1ste
concrete stap in het hele verhuisgebeuren
dat in de loop van de volgende maanden
zal afgerond worden.
25 mei stelt het ziekenhuis van 14 tot 18u
haar “nieuwe” deuren open voor het
grote publiek en wordt hiermee fase 1 van
de bouwwerken afgesloten. Je bent van
harte uitgenodigd.

De Algemene Pharmaceutische
Bond heeft nu ook een webstek www.apotheek.be waar0
je op een eenvoudige manier
de apotheker van dienst in je
buurt kunt vinden. Het volstaat om het
postnummer van je gemeente in te voeren om dadelijk een lijst met de gegevens
te bekomen van de apothekers van
wacht. Het nummer 0900 10 500, dat
reeds sinds enkele jaren bestaat, blijft
steeds ter beschikking voor de personen
die het Net niet kunnen raadplegen.

Droge voeding

Je bent lid voor een gans jaar door een
overschrijving van ê 5 op het nummer
000-0159343-69 van het Rode Kruis Zoutleeuw met de vermelding van
“NIEUW LID 2003: naam en volledig
adres”. Na ontvangst sturen we je onmiddellijk je lidkaart toe. Indien je daarenboven onze afdeling echt financieel
wilt steunen, dan kun je ons een bijdrage
van ê 35 overmaken en wij geven je dan,
bovenop de lidkaart, een fiscaal attest
van ê 30 die je van je belastingen kunt
aftrekken. Zo steun je niet alleen onze afdeling maar recupereer je ook een gedeelte van je gift.

Lentebeurs in Kringwinkel Hageland op Zaterdag
3 mei van 10u tot 16.30u
- Gezellige beurs vol vrolijke kringdingen om jezelf en je huis mee op te fleuren.
- KIES je gratis KRINGDING: breng je stem uit voor een tuin-decoratie-set, een
fiets-set of een hou-je-koel-set. Stop je naam met je keuze in de urne en
maak kans om de hele set te winnen! Zie ook: www.kringloop.Hageland.net
- Gratis lentedrankje op sfeervol kringwinkelterras.
Torsinplaats 12, 3300 Tienen 016.82 46 91
Elke dag open van 10 tot 18u, zaterdag tot 16.30u.
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Bevolking

1 februari tot 31 maart 2003

Zoutleeuw
Geboorten
Hendrickx Lindsey
Thoelen Tycho
Overledenen
Bex Maria
Bollen Maria
Fets Jeannette
Godfroid Janine
Huybrechts Georges
Koekelkoren Maria
Lowel Jana
Plas Tina

Pot Sabrina
Patoor Eddy - Matterne
Martine en kinderen
Vandelook Sara en Sam
Vancraenenbroeck Maria
Dalemans Patricia
Dewil Josephina
Lenaerts Odette
Ruytinx Eve
Spapen Tom
Wouters Liesbeth
Van Sweevelt Zenda
Karnail Singh

Huwelijken
Kellers Bernard en
Denivel Martine
Marsoul Eric en
Steenwinkels Rita
Vandevelde Norman
en Aydin Serife

Geboorten
Lambrechts Arno
Swaen Ilja
Overledenen
Caes Marcel
Classen Alfons
Classen Christel
Goedons Alphonsina
Ladang Albert
Rottij Marcellina
Vanderweyen Anny
Nieuwkomers
Alçam Adem
Cappellen Betty
Kouassi Estelle
Nijns Wendy
Thomas Tony
Willems Ruth
Jung Elisabeth

65

HalleBooienhoven
Geboorten
Herbots Lukas
Spiritus Dorien
Verbeeck Tom
Overledenen
Croes Oscar
Gilen Maurice
Gillet Gilberte
Liesenborghs Karel
Nieuwkomers
Corthaut Sandra
Costermans Carina
Huskens Johanna
Delvaux Geoffrey
Charloteaux René
Quintens Pascal
Singh Kashmir
Struyven Robert
Van Eechaute Annick

Foto’s: Roger Vande Wiele

Nieuwkomers
Eben Jo en Malpas Sandra
Foriers Kurt
Johannes Sofie
Liebert Marco
Massart Felix
Petré Noël en
kinderen Jolien en Lore

Budingen

Briljanten bruiloft

Briljanten bruiloft

Vandevelde Hubert - Stiers Maria (12.02.1938)

Lammens Martinus - Cremers Maria (25.02.1938)

Droge Voeding
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In de keuken van…

Bart Debbaut

Van wie of waar de idee om over
winnen en verliezen een boek
te publiceren?

De idee om succesvolle mensen te interviewen waardoor de lezer hun kijk op
succes hebben en behouden leert kennen, komt niet van mij, maar wel van
Louis Verbruggen die tijdens een vorig
leven coach was van het personeel bij
Rank Xerox en Nestlé Benelux. Ook om
Jan Ceuleers, voormalig directeur-generaal televisie BRTN, bij ons project te betrekken, komt van hem.

Roger Vande Wiele

V

an iemand met een fijne neus voor
geldzaken verwacht je niet meteen ook
nog literaire ambities. Bart Debbaut uit
de Vijfwilgenstraat is zo’n zeldzaamheid. Hij leeft twee boeiende levens.
Overdag zit hij op zijn bankkantoor in
Tienen contracten of leningen af te sluiten en ook al eens een sponsoring te regelen of beweegt hij zich met groot
gemak in de wereld van de ‘Haute Finance’. In zijn vrije tijd is hij met dezelfde flair en gedrevenheid bezig samen
met Jan Ceuleers en Louis Verbruggen
met het bijeenschrijven van een merkwaardig boek.
Naar aanleiding van de publicatie van
‘Hoe word en blijf ik een winnaar?’
mochten wij in het kabinet van de burgemeester met hem een leuke babbel
hebben over succes, nederlagen en de
daarbijbehorende valkuilen.

Willy Claes, Hugo Schilz, Johan Musseeuw, Guy Thys, Eric Geboers, Fred
Chaffart, Wouter Vandenhoute, Jan Hoet
de bekende blikvangers zijn.
Is het boek alleen een verzameling
van die gesprekken of hebben
jullie daar een meerwaarde voor
de lezers aan toegevoegd?

De interviews op zich zijn natuurlijk
boeiend en verhelderend, maar vormen

Wil je ook succesvol worden?
... kom dan naar de bib

winnaar

Welke mensen hadden jullie voor ogen?

Met een 20 mensen die actief zijn in de
politiek, de sport, het zakenleven, de
cultuur of de media hebben we een
staalkaart van de samenleving willen
bieden, waarvan Jean-Luc Dehaene,

Peper en Zout

slechts het eerste deel van ons boek.
Interessanter voor de lezer zijn de conclusies die wij, auteurs, hieraan koppelen in het tweede luik. Uit alle gesprekken bleek namelijk dat succes te maken
heeft met vaardigheden en niet, zoals
men maar al te graag gelooft, met geluk
of toeval. Dus die rationele, sociale en
mentale vaardigheden kun je hebben,
maar ook aanleren en eventueel bijwerken. Wij goten ze in ons boek in een al-
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Het handige werkboek met tips om
vaardigheden onder de knie te krijgen die de kans op succes vergroten
wordt in onze bib voorgesteld. Wil je
ook succesvol worden? Kom dan op
woensdag 21 mei om 19.30u naar de
bibliotheek en ontmoet er Jan Ceuleers - Bart Debbaut - Louis Verbruggen auteurs van: Hoe word ik een
winnaar, en hoe blijf ik het?
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fabet van A tot Z waardoor de lezer in
staat wordt gesteld die vaardigheden
onder de knie te krijgen. Daarnaast
hebben wij ook een coachingmodel opgesteld dat de lezer voor zichzelf of zijn
eventuele medewerkers kan hanteren.
In het derde gedeelte hebben we een
reeks tips opgenomen die de kans op
succes verhogen. Tussendoor zijn een
heleboel merkwaardige citaten van
zowel historische als hedendaagse
grootheden verwerkt.
Als ik het goed begrijp
is het niet alleen een leesboek?

Neen, we wilden meer. Het eerste deel is
zeker en vast een boeiend leesboek, terwijl het tweede deel de lezer aanzet tot
zelfrealisatie. We wilden niet vervallen
in een vrijblijvend academisme, maar
de ervaring van mensen die ‘succes’
hebben meegemaakt en er hebben
leren mee omgaan, op een voor iedereen toegankelijke wijze doorgeven.
Blijft het bij het boek of
broeien er nog plannen?

Wij zijn nu aan het brainstormen omtrent een vervolg op het boek in de zin
van een spelformule. Een kaartspel, in
de aard van het bekende ‘trivial persute’, zou in gezinsverband door middel
van ja-neen-vragen niet alleen boeiende discussies kunnen uitlokken, maar
ook op een ludieke manier jongeren en
ouderen aanzetten om actief aan hun
succes en/of het behoud ervan te werken.
Zoutpot wenst je alvast veel succes met
het boek en hoopt dat het heel veel
Leeuwenaars zal helpen om een winnaar
te worden en te blijven.
Rik Dehairs en Toon Willems

Peper en Zout

Elke
Lambilotte,
de nieuwe
bibliothecaris

De regelmatige bezoekers hebben het
al gemerkt: er is een nieuw gezicht
in de bib…
Daarom is het misschien nuttig om wat
nader kennis te maken. Ik ben afkomstig van Sint-Truiden en woon momenteel in Montenaken. Na mijn studies licentiaat Moderne Geschiedenis (K.U.L)
en Bibliotheek- en Documentatiewetenschap (Universiteit Antwerpen) heb
ik enkele jaren gewerkt in de informaticasector. Als bibliothecaris kan ik nu
met steun van Godelieve Van Opstal en
Nico Desard en alle anderen betrokken
bij de bibliotheekwerking, onze ideeën
omzetten in praktijk. De bibliotheek
van Zoutleeuw is nu al een gezellige
ontmoetingsplaats, waar iedereen terecht kan om de krant te lezen, boeken
en strips uit te lenen en gratis op internet te surfen. We willen de aantrekkingskracht nog vergroten door o.a.
een collectie CD’s, de aankoop van
nieuwe internet PC’s met ADSL-verbinding, en het organiseren van allerhande activiteiten. Je hoort zeker nog van
ons!

vzw visclub “in de pen”
vzw visclub “in de pen” organiseert in
mei en juni op zon- en feestdagen en
woensdagavond diverse wedstrijden
(koppelwedstrijden, individueel en
marathon en vrije wedstrijden).
Info en inschrijven op 011. 78 46 64 of
0497. 13 75 26
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Zoutleeuw inviteert - ZIn
De aankondiging “wiP” (Woensdag in
Passant) doet bij het gros van de
Leeuwenaars wel een belletje rinkelen:
één woensdag per maand krijgen de
erkende culturele verenigingen van
Zoutleeuw de kans om, met financiële
steun van de stedelijke overheid, in de
Passant ‘cultuur’ te programmeren.
Een optreden of toneelvoorstelling,
film of jeugdtheater… sinds de opening van ‘De Passant’, nu zo’n anderhalf jaar geleden, zijn er al diverse culturele evenementen met succes het podium gepasseerd.

De stad wil nu nog een stapje verder
gaan. Naast wiP stelt zij nu ook “Zoutleeuw inviteert” (ZIn) voor. Met dit initiatief wil het stadsbestuur nog een
extra impuls geven aan de culturele
verenigingen om een zo breed mogelijk publiek bewust te maken en te betrekken bij het bloeiende culturele
leven in hun stad.
Vanaf 1 mei kunnen erkende Zoutleeuwse culturele verenigingen, zij het
onder bepaalde voorwaarden, nu ook
een aanzienlijke toelage (tot ê 1000)
aanvragen voor de organisatie van een
groot cultureel project op een andere
dag en/of plaats dan ‘Woensdag in
Passant’.
Indien je denkt dat ook jouw vereniging, dankzij dit financiële duwtje in
de rug, één of ander cultureel project
kan organiseren, doe dan zo snel mogelijk een aanvraag voor betoelaging.
Info zie pag. 16.
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Deel 1:

“De maat is vol…”
de drankmaten van het
middeleeuwse Zoutleeuw

In het stadhuis op de Grote Markt bevinden zich reeds
eeuwenlang de maten van de stad. Elke
middeleeuwse stad had haar ijkmeester en
metalen standaardmaten. De maten en
gewichten in Zoutleeuw kwamen overeen
met deze van de stad Leuven. In de periodes dat de stad geen eigen ijkmeester had, werden de maten en gewichten geijkt te Leuven. De handelaars moesten dit jaarlijks of om de 2
jaar doen. Zo werd gecontroleerd of
zij niet te weinig drank of graan verkochten aan hun klanten. Dergelijk bedrog werd bestraft met boetes of zelfs lijfstraffen.
De drie kruikvormige maten in gegoten brons werden
gebruikt bij de controle van de maten voor vloeistoffen
zoals wijn of bier. Ze dateren uit de 1ste helft van de 16de
eeuw.
De grootste maatbeker is gegraveerd met het stadswapen van Zoutleeuw, de rechtstaande klauwende leeuw,
en met het woord ‘WALPOUT”. Dit Middelnederlandse
woord is de naam voor de drankmaat van een pint of
0,67 liter. De middelste beker is een halve waalpot, wat
er ook in gegraveerd is. Buiten deze drie drankmaten
bezit het historisch stadhuis nog twee geelkoperen
drankmaten en twee grote bronzen graanmaten.
Annemie Raes
(Met dank aan Prof. Dr. R. Van Uytven)

VZW JH Paljas
VZW JH Paljas is aan vernieuwing toe. En dat ze daar volop mee
bezig is hebben de Marktbewoners van Zoutleeuw al lang in de
gaten. De verhuisplannen van het jeugdhuis naar de nieuwe locatie, beter bekend als ‘bij Thor en Marie’, betekenen dan ook een
nieuwe start voor JH Paljas. Dit alles is enkel mogelijk dankzij de royale subsidie van de gemeente. Ook de eigenaar van het pand, Dr.
Roggen, helpt met zijn bijdrage de Paljassers goed vooruit. Momenteel is er nog geen fris pintje of een lekkere Cola verkrijgbaar,
maar verwacht je maar aan een knalopening in september 2003!
Kirsten Jacobs
Roger Vande Wiele

De schatten van het stadhuis

Prinses carnaval
Een woordje van de nieuwe prinses van Zoutleeuw.
Ik heb heel veel vrienden leren kennen, hechte vrienden met de
carnavalstoet in Zoutleeuw. Het was een jeugddroom om ooit
prinses te zijn en het was prachtig met De Greun Rat.
Mijn dank aan de mensen die nu mijn vrienden zijn en ik hoop nog
vele jaren mee te doen.

De nieuwe Prinses van De Greun Rat
Fernande Yyttebroeck, Schipstraat 8, 3440 Zoutleeuw
Foto’s: Roger Vande Wiele

Peper en Zout
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Ongezouten

Lezersrubriekhh

Idyllische Ossenweg

Genealogie in Zoutleeuw

Oh fietspad van de Ossenwegstraat...,
Jij hobbelende, bobbelende
bultenbaan,
jij laat mensen vallen en weer opstaan!
Wat schitter jij mooi bij het opkomen
van de zon, duizenden stukjes glas
versieren jouw ochtendjapon!
Wat bewonder ik jouw slanke lijn, hoe
slaag jij erin om op sommige plaatsen
niet breder dan 30 cm te zijn!

Een aantal doodsbrieven en doodsprentjes die ik kreeg in de zomer van
1997, waren voor mij de aanleiding om op zoek te gaan naar mijn voorouders en op die manier een stamboom samen te stellen om later aan
mijn zonen door te geven.
Na bijkomende gegevens bij familieleden bijeen gesprokkeld te hebben, besloot ik
mij aan het zwaardere werk te begeven en de archieven in te duikelen. Als leek in
de genealogie moest ik ergens van start gaan en aangezien mijn overgrootvader in
Duras geboren was, begaf ik mij naar het stadhuis van Sint-Truiden waar de archivaris zeer behulpzaam was en mij van de nodige documenten voorzag. Omdat de
ouders van mijn overgrootvader in Booienhoven en Zoutleeuw geboren waren geraakte ik in Sint-Truiden niet veel verder.
Terug in Zoutleeuw begaf ik mij naar de dekenij om de parochieregisters te raadplegen waarbij ik de hulp kreeg van de deken Felix Van Meerbergen die zelf ook
stamboomonderzoek doet. Toen ik een tijd later op het stadhuis van Zoutleeuw
vroeg om in de archieven te kijken, kreeg ik prompt de vraag of ik een toestemming
had van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Dit vond ik overdreven aangezien ik in Sint-Truiden als onbekende ze wel mocht inkijken. Toen ik later mijn verhaal vertelde tegen Rik Dehairs (huidige burgemeester) bood deze zijn hulp aan om
de toestemming aan te vragen en te bekomen. Met de toestemming in de hand
ging ik terug naar het stadhuis waar men toen nog wou beweren dat ze het toch
nog op het schepencollege moesten voorleggen.
Na lang aandringen mocht ik toch eindelijk gaan kijken. Groot was mijn verbazing
toen bleek dat die kostbare boeken op een hoopje lagen in een paar kasten in een
vochtig hoekje achteraan in de gang. Er was stoel, noch tafel voorzien en daar je
toch een paar uurtjes zoet bent om naar gegevens te zoeken, was dit niet zo evident.
Bij mijn laatste bezoek was ik aangenaam verrast, want er is niet alleen een lokaaltje voorzien met tafel en stoel, maar ook een grote nieuwe kast waar al de boeken
volgens soort akte, datum en fusiegemeentes mooi geordend staan. Een plezier
voor iedere hobbygenealoog.
Bij deze wil ik het huidige bestuur en de stadsbedienden danken voor hun inzet en
behulpzaamheid.
L. D.

Oh fietspad van de Ossenwegstraat...,
Wat zie je er ‘s winters lieflijk uit, net
een hagelwitte bruid!
Links van je, een spekgladde buur,
hunkerend naar wat zout, rechts een
rustig kabbelend beekje,...ijskoud...!
Zo wip jij dan tientallen bestuurders
koudweg over je rug, de ene ontkomt
kiplekker, de andere klaar voor de
mug!
Ook ‘s zomers lig jij mooi bezaaid met
duizenden doorntakjes, en bezorgt zo
ons allen heel wat ongemakjes!
Geen enkele fietsband kan jou weerstaan,
je zou bijgod van ellende weer met de
auto gaan!
Oh fietspad van de Ossenwegstraat...,
Nochtans zijn wij, bewoners, zeer met
u begaan, maar jammer daar waar
geen huizen staan, houdt men niet van
onkruid wieden,
zou daar de grote gemeenteborstel
voor jou misschien enig soulaas kunnen bieden?
Tot slot mijn enig en verwaarloosd
kind, zie ik daar geen traan?
Ween nu maar niet, je mag je niet laten
gaan!
Want weet je, al dat water kunnen de
rioolputtekens van Ossenwegstraat niet
aan!!!!!
G. M., bewoner van de Ossenwegstraat

Peper en Zout

Geachte redactie
Nu iedereen toch de verkeersveiligheid hoog in het vaandel draagt, heb ik
misschien een iets wat vreemde vraag of voorstel. Daar het wielerseizoen
terug begonnen is kunnen jullie misschien in een volgende editie eens de
plichten en rechten van de wielertoerist opsommen volgens artikel 43 en 43 bis.
Want zij denken volledig beschermd te zijn als zwakke weggebruiker en kennen
geen reglementen meer. Het bewijs wordt hiervoor iedere zondagmorgend geleverd. Wat soms verkeersgevaarlijke situaties teweegbrengt. We kunnen ze tevens
eens wijzen op de begroting waar veel geld is uitgegeven aan fietspaden en volgens art. 9.1.2.10 moeten zij daar ook op rijden, indien niet met 15 deelnemers.
Ik hoop op gunstig antwoord.
V H. H.
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Sterrenwacht Altair
in het Vinne

Idyllisch Zoutleeuw
Zondagmiddag, de laatste zondag van
maart. Nooit was deze maand zo droog
en mooi. Staalblauw de lucht, helderwit
het zonlicht, geen wolkje aan de hemel.
Wij fietsen de IJzeren Weg af, richting
Neerlinter. Bovenop de berg, achter de
kerk in “de Zevende Hemel” wil ik ons
trakteren op een ijsje.Twee bolletjes vanille, misschien wel drie. Merkwaardig
hoe eigenaars van Hagelandse tavernen
bij het zoeken van nieuwe namen de bijbel openslaan. Eet- en drankgelegenheden als “De Hoofdzonde” en “Het Mirakel” op de Ossenweg bewijzen deze stelling. Prachtig, zoet verleidelijke namen.

zitten, zegt Hilde met blozende wangen.
Die zijn voor de Engelse markt.
Weer plooit het landschap witgeel open.
Wij zijn niet alleen. Annie van de Frituur
plukt emmers vol. Haar oude vader en
haar al even oude moeder kijken verrukt
vanuit de wagen toe naar dit ongewone
bloementapijt. Ferdinand uit Budingen
stapt vergenoegd met een bosje bloemen
de fiets op. De vrouw zal gelukkig zijn,
vermoed ik.
Vooraleer ik het besef zijn wij opgeslokt
door deze goudgele zee van paasbloemen. Een zachte bries steekt op. Zij
brengt de zoete geur van teillozen aan.

Halverwege de rit, in Bos al, viel het op.
Een enorme geelwitte schijn, rechts achter
een tallu. Andere fietsers waren al
nieuwsgierig gestopt. Wij dus ook. Een
zee van duizenden en duizenden narcissen strekt zich uit van aan de
ijzeren weg tot aan de witte
hoeve, de Boswinning. Hectaren lichtgele, donkergele, zilverwitte paasbloemen met
goudoranje hart. Zij staan
daar onbeweeglijk schoon.
Op hun paasbest, schouder
aan schouder, wel een miljoen teillozen. Want zo worden zij hier
genoemd.
Een uurtje later, het ijsje was allang verteerd, draaien wij op de terugweg links
de Bosstraat in, richting Boswinning. Een
schare doldriest kwetterende mussen
komt al buitelend over elkaar uit het
poortgebouw gevlogen. Ze zijn er nog,
de steeds maar zeldzamere vrijbuiters
van de natuur, de doodgewone huismussen. Zes monumentale, stokoude populieren houden voor de boerderij de
wacht. Voor geen geld zal Maurice ze
rooien. Zo verankerd zijn de bomen aan
deze vierkantshoeve.
Wij mogen plukken, maar laat de bollen

Lezer, ga kijken, ruiken, snuiven, plukken
soms, een zakje vol. In Bos, een stukje
Hollands Bloemenhof in Zoutleeuw. Voor
wanneer een tulpentapijt? Volgend jaar
misschien ?

Peper en Zout

Foto’s: Roger Vande Wiele

Jos Ceyssens

In afwachting
van de mogelijke oprichting van een volwaardig observatorium, richt de vereniging
AVOB reeds, onder de naam
van de sterrenwacht Altair,
vanuit de bestaande infrastructuur van het provinciaal domein Het Vinne
maandelijks een kijkavond
in voor het brede publiek. Deze vindt elke
derde zaterdag van de maand plaats: 17
mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 20 september en 18 oktober, telkens van 19 tot
22u.
Bovendien richt de sterrenwacht Altair op
zaterdagochtend 31 mei vanaf 5u een
speciaal kijkevenement in naar aanleiding van de gedeeltelijke zonsverduistering, die op dat ogenblik plaatsvindt. Net
zoals op de maandelijkse kijkavonden is
ook hier iedereen welkom en de toegang
is gratis.
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stad

Zoutleeuw

Vrienden van Zoutleeuw verwerven
de ontwerptekeningen van de kruisweg in de St.-Leonarduskerk

leeft

De Vrienden van Zoutleeuw, die in 2003 hun 35-jarig bestaan
vieren, hebben zeer recent de originele tekeningen verworven, die in de twintiger jaren van de vorige eeuw als basis
gediend hebben voor het schilderen van de kruisweg in de
St.-Leonarduskerk. De kleindochter van de Tiense kunstschilder Arthur Van Gramberen was naar Zoutleeuw gekomen om
het werk van haar grootvader in de kerk te bewonderen. Toen
ze door Zoutleeuw kuierde, kwam ze in contact met de
ondervoorzitter van onze vereniging. Ze vertelde hem dat ze
nog in het bezit was van de originele tekeningen, die haar
grootvader had gemaakt, nadat hij de opdracht voor het
schilderen van een kruisweg in de St.-Leonarduskerk had gekregen.
Tijdens een onderhoud met een paar afgevaardigden van
onze vereniging bleek ze wel gewonnen voor het idee dat de
ontwerpen bij de kruisweg in Zoutleeuw hoorden en ging ze
akkoord om ze aan onze vzw te verkopen.
De Vrienden van Zoutleeuw, die sinds meer dan drie decennia
opkomen voor het unieke Leeuwse patrimonium, willen in de
toekomst samen met de Toeristische Dienst de ontwerpen tijdelijk in Zoutleeuw tentoonstellen, zodat de ganse Leeuwse
gemeenschap en alle geïnteresseerden ervan kunnen genieten.
Door de kunstroof van 1983 in de St.-Leonarduskerk verdween
heel wat Leeuws patrimonium. Wij blijven hopen dat wij
vroeg of laat de geroofde werken op het spoor kunnen komen
en ze naar Zoutleeuw kunnen laten terugkeren. Het feit dat
we nu aan dat patrimonium iets waardevols hebben kunnen
toevoegen, stimuleert onze vereniging in haar vaste wil ook
in de toekomst de kunstwerken op de best mogelijke manier
te conserveren, te restaureren en te vervolledigen.
Houd jij ook zo van het Leeuws patrimonium? Mits een minimale storting van ê 8 per jaar word je al lid van onze vzw,
krijg je in het najaar een publicatie toegestuurd over een
conservatie of restauratie op initiatief van de Vrienden van
Zoutleeuw en word je uitgenodigd op de jaarlijkse Statutaire
Vergadering, waar je informatie krijgt over de activiteiten
van het voorbije jaar en suggesties kunt formuleren voor het
komende jaar.
Geïnteresseerd om mee te doen? Stort dan tenminste ê 8 op
000-0160209-62 van De Vrienden van Zoutleeuw, met duidelijke vermelding van je naam en adres.
Ward Hendrickx

Peper en Zout

2 mei:
PAL (Pro Arte Lewa): om 21u in De Passant, FestiPal met Admiral Freebee, Elysian, SunChaser. Kaarten kosten ê 10 in vvk en
ê 13 aan de kassa. Reservaties: 011. 78 90 30.
Zie ook
14 blz.13.

3 mei:
RDZ en Docrock: om 21u Will Tura in concert in de Passant. Een
ideetje voor moederdag? Info: Jan Lisson 011. 78 15 82.
Zie ook
14 blz.13.

4 mei:
Rotary Linter-Getedal: RotaRally van 8 tot 20u.
Wandelen: 8, 12 of 22 km - Fietsen: 30 of 80 km (in groep of
individueel tot 15u). Speciale routes voor Oltimers/classiccars
door Hageland en Haspengouw + voorstelling op parking van
cc De Passant.
BBQ (‘s middags en ‘s avonds), ontbijt (8 tot 10u)
Avondconcert (20u): VocalFun, 16-koppig popkoor.
Plaats: cc de Passant - Zoutleeuw.
Info en inschrijving: 011 58 91 02 - guidovgw@tiscali.be - of ter
plaatse. Zie ook
14 blz.13.

9 mei:
K.V.G.: weekend voor gehandicapte jongeren (vanaf 14 jaar)
info: 016. 77 08 35.

10 mei:
K.V.G.: weekend voor gehandicapte jongeren (vanaf 14 jaar)
info: 016. 77 08 35.
Atletiekclub Sparta Zoutleeuw: jogging om 18u.
Atletiekpiste Tiensestraat. Info: Betty Roggen 011. 78 25 08.

11 mei:
K.V.G.: weekend voor gehandicapte jongeren (vanaf 14 jaar)
info: 016. 77 08 35.

12 mei:
SVV Zoutleeuw: bloemschikken in het Sociaal Centrum Grote
Markt 24. De les start om 19.30u en kost ê 6.
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24 mei:
K.V.G.: daguitstap met liftbus, info: 011.77 08 35. Grootouder kleinkinderdag bestaat 10 jaar. Groot feest in het Bellewaerdepark te Ieper. ê 20 bus + toegang.
Inschrijvingen: Yvette Bronckaerts 011. 78 48 34.

10 juni:
Sinksenkermis op de Grote Markt + slotprogramma. Zie blz. 7.

22 juni:
Oudercomité “De Bron”: schoolfeest met barbecue op de
speelplaats van de Vrije Basisschool van Budingen vanaf 11u.
Optreden van de leerlingen vanaf 14.30u.

25 mei:
Atletiekclub Sparta Zoutleeuw: open meeting met uurloop om
13u op de atletiekpiste Tiensestraat.
Info: Betty Roggen 011. 78 25 08.

28 juni:
3de grote VLD - barbecue vanaf 18u.
B.S.G.O. Leeuwerveld Budingenweg 2.
Prijs: ê 12 + gratis tombola.
Kaarten te verkrijgen bij alle bestuursleden.
Open Tuinen: 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).
De socialistische gepensioneerden gaan een dagje naar Blankenberge. Prijs ê 8.
Inschrijvingen bij: Yvette Bronckaerts 011. 78 48 34.
Wielerclub Ossenwegse Sportvrienden: grote barbecueavond.

KORZO (Sint-Leonardus- & Sint-Tarcisiusinstituut): school-

feest ‘De school stript’. Van 14 tot 17 uur: stripruilbeurs, strips
maken op PC, showtime basisschool, infostand & cafetaria op
campus Sint-Leonardus, van 17 tot 21 uur barbecue op campus
Sint-Tarcisius.

29 mei:
Toeristische Dienst: 2de Bloemen- en Plantenmarkt van: 10 tot
14u op de Grote Markt. Zie blz. 7.
Kapellenhof: Dekanale bedevaart om 15u.

29 juni:
Toeristische Dienst: Hagelanddag met als thema “Bier”.
Info: 011. 78 26 42. Zie blz. 7.

Open Tuinen: 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).

5 juni:

30 juni:

Wandelclub Halewijn: Harten Vijf(tig) tocht - Vinnetocht: vertrek: sporthal De Passant.
Vertrek: 6 - 15u. Afstanden: 4 - 7 - 12 - 20 - 50 km.

Wandelclub Halewijn: zomertocht: vertrek parochiezaal Dungelstraat, Halle-Booienhoven.
Vertrek: 8- 16u. Afstanden: 4-6-12 km.

1 juni:

6 juni:
Wandelclub Halewijn: Twee Getentocht: vertrek sporthal De
Passant. Vertrek: 7 - 15u.
Afstanden: 4 - 6 - 12 - 20 km.

wiPP op volle kracht!

7 juni:

De Cultuurraad organiseert 4x SOLO in cc De Passant:

Toeristische Dienst: verkiezing van het “Sinksenkind 2003” om
16u op het historisch stadhuis.
Sinksenkermis op de Grote Markt. Zie blz. 7.

Wo.17.09.03:
Wo.12.11.03:
Wo.07.01.04:
Wo.28.04.04:

8 juni:

Els De Schepper ‘Intiem’
Herbert Flack ‘Vrouwen’
Bob De Moor ‘De hongerkunstenaar’
Warre Borgmans ‘Schone woorden klinken zo‘

Sinksenkermis op de Grote Markt. Zie blz. 7.

Alle culturele verenigingen komen in aanmerking
voor het wiP-project.
Eén adres om je formulier naartoe te sturen:
Secretariaat CR, historisch stadhuis, Grote Markt, Zoutleeuw.

9 juni:
Sinksenkermis op de Grote Markt. Zie blz. 7.
Sint-Leonardusprocessie om 11u. Zie blz. 7.
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Grote Steenweg 121
Halle-Booienhoven
tel. 011/78 14 31
fax 011/78 46 21

Thomas Drink N.V.
Luc Dehairs
Algemene schrijnwerkerij
Werkplaats:
Koepoortstraat 20
3440 Zoutleeuw
tel. 011 78 13 49

Drankshop
water - frisdranken - bieren wijnen - sterke dranken geschenkverpakkingen

Elektro Thierie
St. -Truidensesteenweg 212, Orsmaal • tel. 011 78 24 49
Verkoper van:
• SBR
• Technics
• Pioneer
• Philips
• Panasonic
• Kenwood

NIEUW
Panaso !
nic
DVD r
ecorde
r

Fietsen
Bromfietsen
Grasmaaiers

Bogaerdenstraat 37, 3440 Zoutleeuw
tel. 011 78 14 46 • fax 011 78 42 32

Ontwerp: Vierkant Grafisch - Druk: Drukkerij Peeters

Privaat:
Steenweg 99
3440 Zoutleeuw
tel. 011 78 23 59

Alle TV-Video herstellingen
Levering + plaatsing gratis

Lewastraat 1 - 3440 Zoutleeuw
tel. 011. 78 52 08 - fax 011. 78 52 13

Stadspersoneel Zoutleeuw • Deel IV: Onderwijs, Passant, Bib

Stadsschool ‘de Kleine Picasso’
(van links naar rechts)
Greta Swinnen
Davine Lux
Annemie Wijnants
Ilse Peeters
Petra Vandewijngaerden

Cultuur- en sportcentrum De Passant
(van links naar rechts)
Etienne Heeren
Francine Peetermans
Yves Desard
Jef Huybreghts
Roland Torsin

Bibliotheek
(van links naar rechts)
Nico Desard
Lieve Van Opstal
Elke Lambilotte

Aandacht !!! Nieuwe openingsuren
containerpark sedert 1 april 2003

Openingsuren stadsadministratie
maandag:
di-wo-do-vr-za:
di-wo-vr:
do: GESLOTEN
OPEN

Foto’s: Roger Vande Wiele

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

Winterregeling (van 1 november tot 28-29 februari)
Ma
gesloten
Di
10 - 12u & 12.30u - 16.30u
Wo
10 - 12u & 12.30u - 16.30u
Do
10 - 12u & 12.30u - 16.30u
Vr
10 - 12u & 12.30u - 16.30u
Za
9 - 12u & 12.30u - 16.30u

011. 78 91 70

Ocmw Zoutleeuw
Prins Leopoldplaats 3, 3440 Zoutleeuw (oud-Gasthuis)
Voorzitter: Georges Schoenaers
Spreekuren: na afspraak - 011. 78 92 10

Zomerregeling (van 1 maart tot 31 oktober)
Ma
gesloten
Di
12.30u - 18.30u
Wo
12.30u - 18.30u
Do
12.30u - 18.30u
Vr
12.30u - 18.30u
Za
9u - 12u & 12.30u - 16.30u

Sociale dienst
Openingsuren: maandag tot vrijdag, elke voormiddag van
8.30u tot 11.45u - Namiddag enkel na afspraak

Dienst voor schuldbemiddeling
Maandag tot vrijdag, na afspraak - 011. 78 92 10

Openingsuren van de wijkkantoren Lokale Politie IPZ-Landen
De openingsuren werden zodanig op elkaar afgestemd dat er steeds een politiekantoor in de zone binnen de kantooruren voor het
publiek bereikbaar is. Ook werd voorzien in één openingsavond per locatie tot 20u.
MA
Linter

VM
NM

DI

WO

08.00-12.00
16.00-20.00

13.00-17.00

Zoutleeuw VM
NM

08.00-12.00

08.00-12.00

Landen

08.00-12.00
13.00-17.00

VM
NM

13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00

08.00-12.00
13.00-17.00

DO

VR

08.00-12.00

08.00-12.00

16.00-20.00

13.00-17.00

08.00-12.00
16.00-20.00

08.00-12.00
13.00-17.00

LANDEN:
oud-rijkswacht gebouw: 011. 88 03 30
LINTER:
gemeentehuis: 011. 78 91 40
ZOUTLEEUW:
algemeen nummer: 011. 70 58 30
fax lokale politie: 011. 78 45 91
fax federale politie: 011. 70 58 59

