België-Belgique
P.B.
3440 Zoutleeuw
2/2509

tweemaandelijks
maart/april 2003
afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw
P 209828

In dit nummer

Woord van de
burgemeester
Nieuws van de
Gemeenteraad
& Overheid
Begroting 2003
15 jaar
Toeristische Dienst
In de keuken van
Paul Beckers
De Passant:
sport- & cultuur
Zoutleeuw leeft

14
Zoutpot - maart 2003

Inhoud

Een snuifje

Deel 1 - Droge Voeding
Woord van de burgemeester
3
Gemeenteraadnieuws
4
Begroting 2003
5
Overheid en diensten
6-7
Bloemenmarkt/Lessen Ndl./Pleegzorg/bib
sluitingsdagen/Nestwarmte /Sportraad 8
Bevolking
9

Deel 2 - Peper en Zout
Een snuifje
2
15 jaar Toeristische dienst/Bedankingen
Zoutleeuwse operettevrienden
10
In de keuken van… Paul Beckers
Studieavond/Lezersrubriek
11
De Passant - sport & cultuur
12-13
Idyllisch Zoutleeuw
14
Zoutleeuw leeft
15-16

Colofon
Redactiesecretariaat Zoutpot:
Carla Reynders 011. 78 91 76
carla.reynders@zoutleeuw.be
Redactie reclame:
Herman Coopmans 011. 78 91 70
Herman.Coopmans@zoutleeuw.be
Hoofd- en eindredactie:
Toon Willems • toon.willems@skynet.be
Schreven voor dit nummer:
De stadsdiensten, Rik Dehairs, Willy Minschart, Roger Mertens, Jos Ceyssens, Christel
Feyaerts, Paul Matterne, Moniek Cleynen,
Toon Willems.
Uitgebreider artikels via www.zoutleeuw.be

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

coverfoto: Roger Vande Wiele

Druk: Drukkerij Dehoperé - Zoutleeuw
Verantwoordelijke uitgever: College van
Burgemeester en Schepenen, Rik Dehairs,
Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw

Peper en zout

14

Wij zijn tegenwoordig beter op de hoogte van de Ramadan, Oosterse filosofieën
en ander vreemde godsdiensten dan van onze eigen christelijke feesten. Onze
samenleving lijkt wel helemaal ontkerstend en de traditionele religie wordt als
ouderwets en voorbijgestreefd voorgesteld. Behalve als ze in de commerciële
kraam passen worden ze uit de vergeethoek gehaald en in een moderne verpakking als eigentijds en vooral zonder enige religieus-historische binding
voorgesteld. De media spelen daar helaas al te gretig op in. De meeste mensen
weten dus niet beter.
Neem nu het commerciële circus rond het carnaval en de paaseieren.
Het feest van carnaval is van Italiaanse oorsprong en waarschijnlijk een vermenging van een Romeins lente- en een Germaans offerfeest. Ook
ons woord zou van het Italiaanse ‘carne levare’ (= opruimen
van het vlees) zijn afgeleid. Het werd zoals zoveel heidense feesten in de Rooms-Katholieke godsdienst geïntegreerd en op de vooravond van de veertigdaagse
vasten feestelijk gevierd. Een van de meest authentieke
elementen bij deze viering was het dragen van maskers en
vermommingen, vaak gebonden aan een streng traditioneel ritueel,
zoals nu nog in Binche. De kerkelijke en wereldlijke overheid traden streng op
tegen de uitspattingen die het feest meermalen deden ontaarden.
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de feestelijkheden hun religieus karakter
verloren en in handen van carnavalverenigingen gekomen. Naar Duits voorbeeld worden nu prinsenverkiezingen georganiseerd en treedt een Raad van Elf
op. Onder Rijnlandse invloed beginnen de voorbereidende activiteiten op 11
nov., om elf uur elf minuten. Overigens heeft een aantal carnavalvieringen niet
langer op de vooravond van de vasten plaats.
Het ei symboliseert al van in de primitieve oertijd
vruchtbaarheid en nieuw leven. Daarom staat het in de
Rooms-Katholieke leer symbool voor de Verrijzenis.
Sommige jonge ouders geven vandaag bij de geboorte
aan vrienden en kennissen geen suikerbonen meer, maar
wel weer een ei.
De traditie van paaseieren gaat ook terug op het ontstaan van de
vasten. Sinds de 15de eeuw verbood de Kerk het eten van eieren tijdens de veertig dagen voor Pasen. Maar omdat kippen nu eenmaal verder eieren blijven
leggen, zat men op Pasen met een grote voorraad eieren... Die deelde men dan
uit aan de kinderen of beschilderde ze om als geschenk te geven.
Het ei symboliseert niet alleen het leven, maar ligt ook aan de oorsprong van de
gietvorm... In de 18de eeuw hadden de Fransen het schitterende idee een vers ei
leeg te maken en met chocolade op te vullen.
We zullen hen eeuwig dankbaar zijn. ...
Toon Willems
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Beste stadsgenoten
Winterpret en winterellende liggen weer achter ons. Stevige wandelingen door prachtige sneeuwlandschappen,
zalig opwarmen aan kachel of haard, drankje bij de hand…
Maar ondertussen verwacht U dat uw straten en pleinen sneeuw- en ijsvrij zijn. Daarvoor zorgt dan onze technische dienst. Terwijl U zich overgaf aan de geneugten van de winter, zorgden zij bij nacht en ontij voor ons aller
veiligheid. Eens te meer verdienen onze stadswerkers daarvoor een dikke pluim.
Nu staat de lente voor de deur. Een cynicus zei wel eens van de lente: “Lente in de stad: men hoort
‘s morgens de vogels hoesten.” Gelukkig leven wij in een stad waar de vogels nog zingen en fluiten
in plaats van te hoesten, al is hier en daar toch al een kuchje te horen. Sluikstorten, onwettige lozingen in beken of rioleringen, illegale verbranding van afval, genadeloos uitroeien van hagen en
houtkanten. Een vogel zou van minder beginnen te hoesten. Ik doe dan ook een beroep zowel op uw
burgerzin als op uw ingebakken liefde voor de natuur: steek de natuur een handje toe in plaats van
haar om zeep te helpen. Automobilist, fietser of wandelaar, neem uw afval mee naar huis of deponeer het tenminste in een van onze ‘netpunten’, breng uw vloeibare afvalstoffen naar het containerpark, huisvuil en plastic horen in de daartoe bestemde zakken, die aan huis worden opgehaald.
Uw hagen en houtkanten kunt U laten onderhouden door onze milieuploegen of U kunt ze zelf
onderhouden waarvoor U dan een premie opstrijkt. U ziet, alle mogelijkheden zijn voorhanden om
de natuur zo ongeschonden mogelijk door te geven aan de volgende generaties. U wilt toch ook dat
uw kinderen en kleinkinderen nog die stevige wandelingen door die prachtige sneeuwlandschappen
kunnen maken?
Dit jaar bestaat de toeristische dienst van Zoutleeuw 15 jaar. Onder leiding van schepen Minschart
werken de mensen van de toeristische dienst een spetterend feestprogramma uit. In die vijftien jaren heeft de
dienst zich ontpopt tot een onmisbaar onderdeel van de stedelijke administratie. In de beginjaren gecontesteerd
als overbodige en geldverspillende luxe, vandaag niet meer weg te denken en een wezenlijk element van het beleid van onze stad. Promotie in binnen- en buitenland, professionele ontvangst en begeleiding van toeristen, opstellen en afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten tussen bij het toerisme betrokken handelaars, organisatie
van tentoonstellingen en festiviteiten, opstellen van folders, verkoop van streekproducten… Dit alles heeft een
hoge vlucht genomen precies omdat dit werk werd toevertrouwd aan een specifieke dienst en niet meer te hooi en
te gras werd verzorgd door een toevallige stadsbediende of een behulpzame vrijwilliger.
Graag doe ik tot slot nog een beroep op uw verdraagzaamheid, uw begrip en uw mededogen. Nog al te vaak word
ik geconfronteerd met burenruzies, twisten en geschillen over banale dingen, die nuchter bekeken de moeite niet
waard zijn, maar toch zorgen voor haast onverzoenlijke vetes. In wezen, beste stadsgenoten, is een mens constant
op zoek naar geluk. En ik weet, we leven in een jachtige tijd, we worden bijna van in de wieg klaargestoomd voor
de genadeloze concurrentiestrijd met onze medemens.
En toch, herinner U: de mens is in wezen alleen maar op zoek naar geluk. En alle geluk veronderstelt een stuk onschuld.

Uw burgemeester
Rik Dehairs

Droge voeding
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droge voeding

Gemeenteraadnieuws

Vanaf 2003 is er in principe elke derde donderdag van de
maand om 20u gemeenteraad. In juli en augustus uitgezonderd.

Johan Thomas fungeerde reeds halftijds als stedenbouwkundige
en halftijds als milieuambtenaar. Hij wordt nu integraal stedenbouwkundig ambtenaar.

Op advies van de jeugdraad wordt de som van ê 2 815 van het
jeugdruimteplan overgedragen aan de jeugdraad voor de aankoop van een skateramp.

De gemeentelijke bijdrage voor het OCMW blijft met ê 557.761
perfect binnen de grenzen van het financieel meerjarenplan. Per
hoofd van de bevolking bedraagt de gemeentelijke bijdrage
thans ê 71, terwijl het Vlaams gemiddelde nu reeds ê 91 bedraagt.

De belasting op standplaatsen op de wekelijkse openbare
markt, welke voorafgaandelijk werd overlegd met de betrokken
marktkramers en met de middenstandsraad, wordt per marktdag als volgt vastgesteld:
- vaste marktkramers: ê 0,75 per strekkende meter met een
minimum van 5 m
- standwerkers: ê 5
Vrijgesteld zijn de verenigingen met een uitsluitend menslievend of caritatief doel en de erkende Zoutleeuwse verenigingen.

Inzake huisvuilverwerking wordt de bijdrage van de gemeenten
in de werkingsmiddelen van Interleuven verhoogd met 2,7 %
vergeleken met 2002. Als gemeentelijke vertegenwoordiger bij
Interleuven werd Marleen Goossens (Spa) aangesteld.
In 2002 bedroeg de totale kosten aan ophaling en verwerking
van grof huisvuil ê 19.540, terwijl de totale inkomsten slechts
ê 1786 bedroegen.
Tevens werd een gelijkschakeling met de tarieven op het containerpark betracht, het was immers onlogisch dat men bij ophaling aan huis minder betaalde dan wanneer men zelf naar het
containerpark ging. Daarom wordt deze retributie opgetrokken
van ê 1,25 naar ê 2,50 per sticker.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing 2003 blijven - in
tegenstelling tot in nog al wat andere steden en gemeenten onveranderd behouden op 1250. De personenbelasting 2003
blijft eveneens ongewijzigd behouden op 7 %.
Met dit ongewijzigd behoud van de twee voornaamste belastingen zit Zoutleeuw, zowel voor de opcentiemen onroerende voorheffing, als voor de personenbelasting onder het
Vlaams gemiddelde.
In het kader van de heraanleg van het park wordt ook de bouw
van een KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) voorzien, die het afvalwater van het gemeentehuis zal zuiveren. Het
totaal der werken wordt geraamd op ê 36.555.

Gezien per 01.07.2003 de elektriciteitsmarkt volledig vrij wordt,
dient de gemeente prijsoffertes te vragen aan de diverse leveranciers, zowel voor de stroomlevering aan haar gebouwen, als
voor de openbare verlichting. Het bestek voorziet dat alle thans
gekende leveringspunten van gemeente en OCMW zullen kunnen worden bevoorraad aan de nieuw te bedingen prijzen en
dat naderhand tot een maximum van 20 % ook andere afnamepunten (zoals kerkfabrieken) van dit tarief kunnen genieten.

In samenwerking met Interleuven en in toepassing van de omzendbrief van minister Van Mechelen van 05.10.2002 wordt
principieel de aanvraag gericht aan de bevoegde overheid om
Molenveld II te mogen aansnijden. Er kunnen ongeveer vijftien
woningen komen.

Het buitengewoon onderhoud van de wegen op het Solveld en
de Bogaerdenstraat bedroeg volgens de laagste inschrijving:
ê 96.697,59. Het totale bedrag van de uitgevoerde werken bedroeg ê 101.209,39, hetzij een kleine 5 % meer dan het aanbestedingsbedrag.

Het bestaande politiereglement betreffende bedeling van regionale pers en reclamedrukwerken bleef tot vandaag de dag
veelal dode letter en wordt dus aangepast. Deze aanpassing
komt vooral neer op het voorzien van effectieve sancties zoals
gevangenisstraffen en geldboetes bij overtredingen.

De uit te voeren werken in de Vinnestraat omvatten de aanleg
van volledig nieuwe fietspaden aan beide zijden van de weg
over een lengte van ongeveer 1 km. gerekend vanaf de Drieslaan
en het grondig herstel van de bestaande fietspaden tot aan de
grens met Duras. Aanleg en/of herstel van de kantstrook tussen
rijweg en fietspad met inbegrip van straatkolken en een beperkt
herstel van de rijweg met inbegrip van voegvullingen zijn voorzien. Het totaal der werken wordt geraamd op ê 207.603, zonder BTW.

Bij het examen voor voltijdse bibliothecaris werden twee kandidaten gunstig gerangschikt. De gemeenteraad schaart zich volledig achter de rangschikking van de jury en benoemt de eerst
gerangschikte, Elke Lambilotte.

Droge voeding
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Begroting 2003
I. Gewone dienst
A. Samenvatting begroting 2003
De begroting vertoont een algemeen positief resultaat van
ê 1.091.882.

B. Bespreking van de onderscheiden
begrotingshoofdstukken
1. Belastingen: Totale belastingontvangst: ê 3.251.071. Er werd
geen enkele belastingvoet verhoogd, integendeel door een
nieuwe berekeningswijze (per strekkende meter langs de
weg met vrijstelling voor de eerste 20 m.) daalt de heffing op
de niet-bebouwde gronden spectaculair met 55 %.
2. Politie: Door een strikt financieel beleid kan de verhoging
van de dotatie aan de politiezone vergeleken met 2002 beperkt worden tot ê 6068. De meerkost vergeleken met 2001
bedraagt maar liefst ê 259.350.
3. Jeugd - Sport - Cultuur: De functie van cultuurbeleidscoördinator wordt voorzien op niveau B 1. Toelagen voor projectwerking culturele verenigingen en cultuurraad worden verdubbeld tot een totaal van ê 8.992. Het totale cultuurbudget
stijgt met ê 62.000 tot een totaal van ê 290.987 of meer dan
een verdubbeling vergeleken met 2001.
4. Openbare bibliotheek: De personeelskosten stijgen door de
aanwerving van een voltijdse bibliothecaris. Inzake collecties
werd de aankoop van C.D.’s voorzien.
5. Sociale zekerheid en bijstand: Het systeem van de taxicheques wordt uitgebreid. Nieuw is een bijzondere toelage aan
ondernemingen voor het toegankelijk maken van hun inrichting voor minder validen. De overdracht naar OCMW bedraagt in totaal ê 557.761 en blijft met ê 70,76 per inwoner
gevoelig onder het Vlaams gemiddelde van ê 91/inwoner.
Aansluiting bij de Minder Mobielen Centrale is voorzien voor
25 gebruikers.
6. Sociale hulp en gezinsvoorzieningen: De nodige middelen
werden voorzien om de buitenschoolse kinderopvang uit te
breiden tot tieneropvang van 12 tot 14-jarigen.Tevens wordt
een toelage aan onthaalmoeders ingevoerd .
7. Milieu:
Toelage voor zwerfvuilactie wordt verhoogd:
ê 2.500
Toelage duurzame school verdubbeld:
ê 4.800
Subsidie hergebruik hemelwater:
ê 4.960
Subsidie individuele waterzuivering:
ê 2.000
Subsidie infiltratie hemelwater:
ê 1.250
Nieuw premie zonneboilers:
ê 1.000
Toelage aan natuurverenigingen:
ê 500

Droge voeding
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Conclusie
Ondanks een financiële omgeving van dalende belastingontvangsten, dalende dividenden van elektriciteit en kabel T.V. en
stijgende kosten inzake politie, behoudt de stad Zoutleeuw voldoende slagkracht om niet alleen een financieel gunstige begroting 2003 te realiseren, maar tevens in deze begroting nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

II. Buitengewone dienst
Openbare werken:
Omschrijving
bedrag in ê
financiering
Alarminstallatie loods
5.000
boni
Fietspaden Vinnestraat
198.316
lening
Herstel + Fietspaden Linterseweg
453.600
lening
Ontwerpkosten Dungelstraat
40.500
lening
B.O. + fietspaden diverse wegen
634.552
lening
+ trekkingsrechten
B.O. + fietspaden Durasweg
594.000
lening
B.O. Groenstraat
55.000
lening
Machines en uitrusting
11.000
overboeking
Tractor + maaiarm
57.500
lening
Verkeerssignalisatie
5.000
overboeking
Erelonen wateroverlast
12.000
overboeking

Bij de uitvoering van openbare werken ligt de klemtoon op het
noodzakelijke onderhoud en gaat de prioriteit steeds naar de
zwakke weggebruiker, wat wil zeggen: fiets- en voetpaden!
De technische dienst wordt verder uitgerust, ook met speciaal
materiaal om zelf reeds bij overstromingen snelle hulp te kunnen
bieden.
Sport en Cultuur:
Omschrijving
bedrag in ê
Aankoop turnmateriaal sporthal
2.500
Aankoop straatmeubilair
7.500
Uitrusting bibliotheek
6.200
Renovatie St.-Leonarduskerk
264.400

financiering
verkopen
overboeking
overboeking
lening

Ruimtelijke ordening:
Omschrijving
Opmaak RUP

financiering
lening

bedrag in ê
50.000

Buiten de zware last van het sport- en cultuurcentrum wordt er
dus nog aan een indrukwekkend ritme geïnvesteerd.
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Mededelingen overheid & diensten
1. Fiscale aanmoedigingsmaatregelen
voor energiebesparing
De federale regering heeft een aantal fiscale maatregelen uitgewerkt om energiebesparing bij nieuwbouw en renovatie van
woningen aan te moedigen. Deze maatregelen gaan vanaf
2003 in (= aanslagjaar 2004). De belastingvermindering kan tot
ê 590 oplopen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Ludo Devos bij de stadsadministratie of het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en
Energie 02.553 46 00 en www.energiesparen.be of bij de
Vlaamse Confederatie Bouw 02.545 57 49.

5. Minder Mobielen Centrale Zoutleeuw
In de Zoutpot van januari heeft u al wat informatie kunnen
lezen over de start van een Minder Mobielen Centrale.
Bij een eerste overleg met Schepen Roger Mertens bleek dat 13
vrijwillige chauffeurs met bijzonder veel enthousiasme willen
meewerken aan het welslagen van dit initiatief. De Centrale zal
dan ook in de loop van de maand mei definitief van start gaan.
Voor de praktische schikkingen verwijzen wij naar de volgende
editie van Zoutpot. Alvast nu al een bijzonder woordje van
dank aan de kandidaat chauffeurs voor hun erg gewaardeerde
medewerking.

2. Interleuven en VLACO organiseren compostcursussen
VLACO organiseert ook dit jaar weer een aantal compostcursussen die bestaan uit 3 x 3 uren opleiding (2 buiten/1 binnen),
met een beperkt aantal deelnemers (15 personen). De inhoud
ervan is tegelijk praktisch en theoretisch. Hierna kun je nog een
opleiding tot compostmeester volgen. Die opleiding is meer ervaringsgericht, geeft ruimte voor eigen inbreng, heeft meer
aandacht voor ecologisch tuinbeheer en voor communicatieve
vaardigheden. Info: Ilse Haesendonck (intergemeentelijke milieudienst Interleuven) op 0496. 58 70 26.

6. Toelage aan onthaalmoeders
Het stadsbestuur heeft beslist om met ingang van 2003 jaarlijks
een bedrag van ê 124 toe te kennen aan een onthaalmoeder die
in Zoutleeuw kindjes opvangt.
Om in aanmerking te komen voor de betoelaging moet de onthaalmoeder aangesloten zijn bij een door Kind en Gezin erkende dienst voor opvanggezinnen of door Kind en Gezin erkend
zijn als een zelfstandige onthaalmoeder. De onthaalmoeder
moet op jaarbasis tenminste gemiddeld twee kinderen per dag
opvangen.
Voor 1 december van elk kalenderjaar dient de onthaalmoeder
een aanvraag tot betoelaging in te dienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen. Een eerste aanvraag dient dus ingediend voor 1 december 2003. Bijkomende info krijgt u bij de
stadsadministratie.

3. Kom In-prijs
Het stadsbestuur looft dit jaar een prijs van ê 2480 uit aan een
handelaar die zijn of haar zaak in 2003 toegankelijker maakt
voor personen met een handicap (banken en makelaars uitgesloten). 2003 is immers het jaar van de gehandicapten. Uiteraard neemt het bestuur zelf een aantal maatregelen om de
toegankelijkheid van de handelspanden te vergroten door bijvoorbeeld het aanleggen van verlaagde borduren.
Tussen 15 en 30 november zal een jury met gehandicapten de
aanpassingswerken beoordelen. Begin december krijgt de bekroonde handelaar naast de cheque ook een aandenken met de
vermelding “Laureaat Kom In-prijs 2003 Stad Zoutleeuw“.
Handelaars die wensen deel te nemen, moeten voor 1 april een
aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Bijkomende info krijgt u bij de stadsadministratie.
4. Grote Kom op tegen Kanker ontbijtactie op 11 mei
“Moederdag”
Net zoals twee jaar geleden zullen op Moederdag ontbijten aan
huis geleverd worden. In de loop van de maand april valt bij
iedere Leeuwenaar een folder in de bus waarmee hij of zij ontbijten kan bestellen. Hopelijk tekenen we weer massaal in, want
de Kom op tegen Kankeractie staat dit jaar in het
teken van de behandeling en
preventie van dikke darmkanker.

Droge voeding
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7. Twintig premies bij de PBE in 2003
De PBE (Provinciale Brabantse Energiemaatschappij) streeft
naar een duurzaam energiebeleid bij haar klanten. Indien u
energieverantwoord bouwt of verbouwt, energievriendelijke
toestellen of installaties aanwendt, kunt u hiervoor een premie
aanvragen bij de REG-dienst van PBE, Diestsesteenweg 126, 3210
Lubbeek-Linden 016. 62 99 13 of pbe@pbe.be of www.pbe.be
8. Verkiezingen 18 mei 2003
Op zondag 18 mei aanstaande gaan we alweer met zijn allen
naar de stembus. Zoals bij de voorgaande verkiezingen wordt
er ook nu opnieuw elektronisch gestemd. Zij die nog niet echt
vertrouwd zijn met het systeem of de ganse procedure nog eens
willen opfrissen, kunnen vanaf dinsdag 15 april 2003 tot en met
vrijdag 16 mei 2003 terecht in het gemeentehuis om te oefenen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal daarvoor, de nodige
software ter beschikking stellen.
9. Zin in een leuke Vakantiejob als monitor?
We zoeken jongens en/of meisjes die in de loop van 2003 minstens 18 jaar worden (geboortejaar 1985 en vorige), bij voorkeur
gedomicilieerd zijn in Zoutleeuw, flexibel zijn, vlot, vriendelijk,
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beleefd en respectvol zijn t.a.v. begeleiders, ouders en kinderen, discreet en creatief zijn, zin voor verantwoordelijkheid en
inzicht hebben in de werking van een Initiatief Buitenschoolse
Opvang en zowel in juli als augustus kunnen vrij zijn. Wij vragen dat je je minstens kandidaat stelt voor een periode van 14
dagen aaneensluitend en max. voor een periode van 1 maand.
We verlangen dat je 8u per dag, 5 dagen per week, met variabele uren (prestaties vallen tussen 6.30u en 18.30u) werkt. Je
schriftelijke sollicitatie richt je ten laatste op 1 mei aan: Stad
Zoutleeuw - Dienst Buitenschoolse Kinderopvang, Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw. In je brief heb je het over je motivatie en je eventuele voorkeur van periode. Vergeet ook je adres
en telefoonnummer niet te vermelden. Meer info krijg je bij
Griet Vandewijngaerden 011. 78 47 11.
10. Herinnering
De inwoners met een WIGH-statuut met een voorkeurregeling
en zij die een leefloon genieten, kunnen in aanmerking komen
voor een verlaging van de forfaitaire huisvuilbelasting.
Een WIGH-attest, verkrijgbaar bij uw ziekenfonds, moet dan wel
VOOR 1 APRIL 2003 bij de stadsadministratie ingebracht worden. Elk jaar dient immers een nieuw attest ingediend te worden. Als het attest niet voor 1 april op de stadsadministratie is,
komt men niet in aanmerking voor het verlaagde tarief.
Het betreft hier een herinnering, omdat in de Zoutpot van januari reeds een oproep werd geplaatst.
11. Cultuur… ook in Zoutleeuw !!!
De Vlaamse regering heeft een cultuurdecreet uitgevaardigd.
Zij spoort de gemeenten aan voor cultuur een beleidsplan uit te
stippelen en een ‘cultuurbeleidscoördinator’ aan te stellen.
Een cultuurbeleidsplan voor Zoutleeuw betekent dat er een
visie uitgedacht wordt over hoe het culturele leven in onze stad
er in de komende jaren gaat uitzien. Zo’n cultuurbeleidsplan is
alleen zinvol als het tot stand kan komen door een nauwe
samenwerking tussen iedereen die zich betrokken voelt bij het
culturele leven van zijn stad.
In maart starten we met het theoretische gedeelte dat onvermijdelijk is voor de strategische aanpak van een beleidsplan.

Hiervoor zal de cultuurbeleidscoördinator een beroep kunnen
doen op een ‘regiegroep’ van denkers die de eerste lijnen van
het cultuurbeleidsplan voor Zoutleeuw zullen uitzetten. De
maanden die volgen bent u aan de beurt: wij zullen een beroep
doen op uw kennis en ervaring om de theorieën van de regiegroep aan de praktijk te toetsen. Wij hebben uw ideeën en/of
die van uw vereniging nodig om te kunnen komen tot een visie
op cultuur die niet alleen mooi oogt op papier, maar waarin iedere inwoner van de stad zich kan terugvinden.
Met al uw vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd terecht bij de kersverse cultuurbeleidscoördinator, Petra Mombaerts 011. 78 02 53 of cultuur@zoutleeuw.be.
12. Stickers voor het ophalen van grof huisvuil en oud ijzer
De gemeenteraad heeft beslist dat een sticker voortaan ê 2,50
kost. De verhoging met ê 1,25 is noodzakelijk, zoals blijkt uit
onderstaande tabel.

Jaar

Ingezamelde
hoeveelheid
in ton

Uitgaven

Ontvangsten

% van de
uitgaven gedekt door de
ontvangsten

2000

73,58

699.254

202.641

29%

2001

54,30

644.023

107.952

16,7%

2002

69,20

788.253

91.331

11,5%

Alle bedragen worden nog in oude Belgische frank vermeld om
een vergelijking mogelijk te maken. De uitgaven dekken de inzamel- en verwerkingskosten. De ontvangsten zijn het resultaat
van de stickerverkoop.
Nieuwe stickers zijn nu verkrijgbaar bij de stadsadministratie.
Voor de prijs van ê 2,50 mag een samengebonden bundel van
minder dan 30 kg meegegeven worden. De lengte van de bundel mag niet meer dan 2 m zijn en niet groter dan 2 m bij 1 m .
Inwoners die nog in het bezit zijn van oude stickers mogen die
ook nog gebruiken, maar moeten nu voor een gelijkaardige
bundel wel twee stickers van ê 1,25 aanbrengen.
Met grof huisvuil en/of met oud ijzer kunt u uiteraard ook terecht op het containerpark.

Foto’s: Roger Vande Wiele

Droge voeding
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Bloemenmarkt
Op donderdag 29 mei - O.H.Hemelvaart
- organiseert de Toeristische Dienst voor
de 2de keer een bloemen- en plantenmarkt rond de Sint-Leonarduskerk.
Naast de professionele standhouders
zijn ook particulieren die plantjes uit
eigen tuin willen verkopen, welkom. De
standplaatsen zijn gratis maar inschrijving is verplicht. Een inschrijvingsformulier kunt u krijgen op de Toeristische
Dienst 011.78 12 88.

Sluitingsdagen
bibliotheek in 2003
01.01.03 woensdag Nieuwjaarsdag
21.04.03 maandag Paasmaandag
01.05.03 donderdag Feest van de
Arbeid
29.05.03 donderdag Hemelvaartdag
09.06.03 maandag Pinksteren
10.06.03 dinsdag
Pinksterkermis
11.07.03 vrijdag
Feest van de
Vlaamse
Gemeenschap
21.07.03 maandag Nationale
Feestdag
15.08.03 vrijdag
O.L.V.Hemelvaart
16.08.03 zaterdag brugdag O.L.V.
Hemelvaart
01.11.03 zaterdag Allerheiligen
11.11.03 dinsdag
Wapenstilstand
15.11.03 zaterdag Prinsjesdag
24.12.03 woensdag Kerstavond
25.12.03 donderdag Kerstmis
26.12.03 vrijdag
2de Kerstdag
31.12.03 woensdag Oudejaarsavond

Vzw nestwarmte:
nodig een verlaten Roemeens
kind bij u uit
Vooral met de bedoeling hen te laten
kennismaken met een “normaal gezinsleven”, laat de VZW Nestwarmte al sinds
1994 verlaten Roemeense kinderen en jongeren in ons land met vakantie komen.
Volgens hun opvoeders hebben deze vakanties een positieve invloed op hun gedrag, zowel op school als in het tehuis
waar ze verblijven. Wie van 19 juli tot 15
augustus zijn gezin wil openstellen voor
een gastkind of jongere, kan meer inlichtingen bekomen op onze website:
www.nestwarmte.be en op 011.27 36 58,
011. 34 55 33, 016. 73 39 26 en 089.85 52
27. Om administratieve redenen wordt de
inschrijvingsperiode op 1 mei afgesloten.

Lessen Nederlands
Wie wil een paar voormiddagen in de
maand mee Nederlandse les geven aan
volwassenen?
maandag - donderdagvoormiddag van
9.30u tot 11.30u. in de Dekenij.
Info: Gelijke Kansen, Monique Cleynen
011. 78 15 68.

Pleegzorg,
een gedeelde zorg!
Heel wat kinderen en jongeren kunnen
tijdelijk niet bij hun ouders wonen,
daarom hebben wij nood aan pleeggezinnen. Wil jij je voor een korte of langere tijd engageren of wil je meer info,
neem dan contact op met SOPEH Vijverstraat 55 3500 Hasselt 011. 21 04 83 of
OPEN THUIS Officenter, H. Van Veldekesingel 150 3500 Hasselt 011. 87 09 14.

Droge voeding

Sportraad
Op 1 januari 2002 is er een nieuw decreet in werking getreden betreffende het lokaal cultuurbeleid. Dit decreet blijkt gevolgen te hebben voor de erkende sportraden.
Dit nieuwe decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal sportbeleid heft het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie
van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk sportbeleid op.
Het wijzigt de samenstelling van de gemeentelijke sportraden.
Art. 56 bepaalt het volgende: “Het gemeentebestuur moet in de sportraad de actoren betrekken die het Nederlandstalig sportleven bevorderen, zijnde:
1 Alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken
met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
2 Alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met
professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied
van de gemeente;
3 Deskundige inzake sport, woonachtig in de gemeente.
“Betrekken” houdt in dat alle actoren vermeld in Art. 56: 1, 2, 3 de kans moeten
krijgen te participeren aan de sportraad. Diegenen die willen ingaan op deze uitnodiging, en momenteel geen deel uit maken van de sportraad, kunnen dit doen
tot 9 maart 2003 en maken bijgevolg deel uit van de Algemene Vergadering.
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Bevolking
Zoutleeuw
Geboorten
Dumont Louis
Schoofs Jozefien
Vlayen Arne
Overledenen
Beckers Lisette
Boonen Anne
Delvaux Maria
Jordens Magda
Stouthuyzen Cecilia
Vandermeulen Louisa
Vanlaer Julius
Willems Robert
Nieuwkomers
Buelens Fréderique en
Buelens Mathieu
Brien Patrick
Celis Yves en Franssen
Marijke
Devillé Patricia
Gysemberg Bart en
Christiaens Valery
Hubar Davy
Lenaerts Geert
Loosen Patrick - Bex Paulette
en kinderen Loosen
Jonathan en Kevin
Ramakers Dominique en
Van Den Steene Ignace
Schepers Julia
Ulens Chris en Thiry Hilde
Vanlint Michel
- Tien Yu-Chin en hun
dochter Vanlint Linda

1 december 2002 tot 31 januari 2003

HalleBooienhoven

Budingen
Geboorte
Wouters Liam

Geboorten
Goossens Laurens
Jeuris Heleen
Toelen Thomas
Knaepen Renzo
Vandevoort Femke
Vanschoenwinkel Kenneth
Willems Jarne

Overledene
Vermeulen Albert
Nieuwkomers
Lambrechts David en
Evrard Vicky
Lismont Christophe en
De Smedt Ans
Thomas Geert
Thomas Nico
Vandevelde Norman
Verbraecken Koen en
Poleunus Iris
Verrooten Christian
Vandewijngaerden Frank,
kind Jens en
Coen Els kind Laura
Marsoul Eric

Overledenen
Clysner Simone
Elen Juliana
Engelbos Victor
Jordens August
Lenaerts Irène
Nieuwkomers
Basteyns Nathalie en
Morren Bert
Kempenaers Arnaud
Schraenen Sonia
Jordens Gilbert
Geukens Anna en kinderen
Croquet Ninte en Balder
Noens Marco en
Vanelderen Veronique
Shehu Arjan en Shehu Eda
en kinderen Lusiana en
Graziano

Huwelijk
Mestdag Luc en
Closset Godelieve
Gouden huwelijken
Spiritus Albertus
- De Koning Diana
27.12.1952

Vanderstukken Louis
- Vanderstukken Florentina
31.12.1952

60

Diamanten huwelijk
Bosmans Jozef - Buckinx Maria (23.12.1942)

Droge Voeding
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Toeristische dienst

15 jaar jong
- Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de toeristische dienst en van
het 35-jarig bestaan van de vzw De
Vrienden van Zoutleeuw organiseren
beide de tentoonstelling: ‘Zoutleeuw,
vroeger en nu’.
Stads- en dorpsgezichten op oude
prentkaarten en foto’s.

Bedankingen
Beste stadsgenoten
Met enige fierheid hebben we op 5 februari 2003 de trofee van sportieve gemeente 2002 in ontvangst mogen nemen. Een erkenning geschonken door de provincie
Vlaams-Brabant voor de medewerking aan en de organisatie van diverse sportactiviteiten. Daarom zou ik dan ook speciaal de mensen van de sportraad, de sportdienst, de diverse clubs, verenigingen en de scholen willen bedanken voor hun
inzet en medewerking. Ik hoop jullie spoedig terug te mogen ontmoeten op één
van onze organisaties.
Schepen van Sport Willy Minschart

Gelijke kansen Samen praten
Op woensdag 29 jan. werd een diploma Nederlands uitgereikt aan 6 cursisten.
Hartelijk gefeliciteerd.
Monique Cleynen

Benefietavond t.v.v. Ziekenzorg Zoutleeuw
levert ê 750 op

De tentoonstelling loopt van 30 maart
tot 4 mei 2003, en is alle dagen te bezoeken van 10 tot 12u en van 13 tot 16 u
(weekends tot 17 u) in het Historisch
Stadhuis en op de 1ste verdieping van
de Lakenhalle.
- Rondritten met paard en koets
Op zondag 30 maart kan iedereen tussen 13 en 18u een ritje maken door het
mooie Zoutleeuw. Elk halfuur maakt
een paard met koets voor 6 personen
kleine tochtjes door het centrum van de
stad. De rondrit start aan de Toeristische Dienst, waar men ook tickets kan
reserveren, 011.78 12 88.
- Groepstentoonstelling
Van vrijdag 4 tot zondag 6 april organiseert een groep plaatselijke kunstenaars in het parochiecentrum van Budingen een gezamenlijke tentoonstelling. Vrijdag open van 18 tot 21u, de
andere dagen van 10 tot 20u.
Info: Jos Godfroid, 011. 58 93 65

Peper en Zout

Op initiatief van CSC en Doc Rock werd
op 25 januari ’03 een toneelavond georganiseerd ten voordele van Ziekenzorg Zoutleeuw. Het toneelstuk ‘De
Contrabas‘ lokte heel wat volk.
Bij deze danken wij nogmaals onze
sponsors en allen die hebben meegewerkt aan de realisatie van deze benefietavond.
Christel Feyaerts

Monique Cleynen, Marie-Jeanne Struys,
Irma Vanzurpele, en Christel Feyaerts

Zoutleeuwse Operettevrienden
Eerste Operette- en musicalfestival

De Zoutleeuwse Operettevrienden stellen een programma voor dat iedere liefhebber van het genre aangenaam zal verrassen.
Het gerenommeerde West-Vlaamse echtpaar, tenor-bariton Willy Dheere en sopraan Marie-Jeanne Seynave zingen, naast Weense en Franse walsenmedleys, onsterfelijke melodieën als het Vilja-lied, Con te partiro, Chiantilied, O Rose Marie, To
night, Maria…. De bas-bariton, Willy Vanvinckenroye, zanger-acteur bij het Truiense operettegezelschap “De Zodemannen” en zanger in het St.-Ceciliakoor en de
tenor Christophe Elen, ook zanger-acteur bij “De Zodemannen”, worden als plaatselijke noot aan de voorstelling toegevoegd.
Voor reservatie en kaarten (ê 8 - ê 7 voor groepen en Plus-3-Pas) kun je terecht
bij Rik Ponsaerts (011.78 19 38), Paul Matterne (011. 58 73 27) en Michel Ruymen
(011.78 21 81) en bij de Toeristische Dienst (011.78 12 88).
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In de keuken van…
Lezersrubriekhh

Eerste nationaal kampioen “Jaarlingen” 2002
Paul Beckers woont Terweidenstraat 7 in
Budingen. Omdat hij eerste K.B.D.B.-kampioen met de jaarlingen 2002 werd en
daarvoor op 16 en 17 november 2002 werd
gehuldigd, bracht Zoutpot hem een bezoek.
Op de nationale dagen van de reisduiven
in het Media Center & Thermae Palace te
Oostende, overhandigde de nationale
voorzitter van de Koninklijke Belgische
Duivenliefhebbersbond, Felicien Vermeulen, Paul de gouden medaille en dito
beeld. Het kunstwerk, ontworpen door
Christina Puell, stelt een duivenmelker
voor die zijn kampioen koestert. Met een
knipoogje naar vrouwtje Godelieve, overtuigt Paul ons dat ook zij haar aandeel
heeft in het succes.
Hoe is Paul tot de duivensport gekomen?
‘Op het voetbalterreintje achter het duivenhok van Louis Thomas kreeg ik als
knaap meer interesse voor de duifjes die
af- en aanvlogen dan voor de bal. Het
voetbal had dan ook definitief afgedaan
toen ik boven de stallen van nonkel Justin
een hok in mekaar mocht timmeren.’
Bij zijn verhuis naar St.-Truiden speelde
hij samen met zijn Truiense nonkel René.
Maar heimwee bracht hem terug naar Budingen, waar hij, samen met overbuur
Emiel Beeten, verder de duifjes bleef melken. In 1987 begon hij met een ronde
jonge duiven van zijn buur, aangevuld
met vliegers van bevriende liefhebbers

(Guy Schepmans, Filip Herbots, Tony Reniers,…), onder eigen naam te spelen.
Door de intensieve verzorging die Paul
aan zijn duiven besteedde, bleven de resultaten niet uit. Zo werd hij al in 1990 en
1991 algemeen kampioen van de maatschappij ‘De Reisduif’ in Budingen. In 1992
werd hij keizer en in 1993 opnieuw algemeen kampioen.
Welke discipline hem het meest bekoort,
willen we nog weten.
‘Mijn interesse gaat vooral uit naar het
halve Fond- en het zware halve Fondspel
met afstanden van 300 tot 600 km. De
prachtresultaten van mijn jaarduiven op
deze vluchten waren bepalend voor het
behalen van de nationale titel 2002.’
En hoe wordt men nu eigenlijk nationaal
kampioen bij de jaarlingen ?
‘Voor de leken dit ter verduidelijking. Het
kampioenschap wordt betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2) op 7
wedstrijden met een minimum afstand
van 2000 km. De uitslagen van deze twee
duiven bepalen het coëfficiënt. De liefhebber met het kleinste coëfficiënt is nationaal kampioen. Ik boekte met mijn eerste twee getekenden 14 prijzen op 14 en
behaalde met coëfficiënt 32,33 de nationale titel.’
Paul en Godelieve, voortdoen! Zoutleeuw
en Zoutpot zijn (ter)echt fier op jullie!
Paul Matterne

Atletiekclub Sparta
Iedereen die zijn of haar conditie wil verbeteren kan op de atletiekpiste in de Tiensestraat Zoutleeuw op dinsdag 25 maart 2003 om 18.30u van een 1ste loopsessie
proeven. Dan start Joggen voor beginners: “Loop na 10 weken zonder problemen 5
km” en Joggen voor gevorderden: “Loop na 10 weken zonder problemen 10 km”.
Verder kan elke dinsdag en donderdag om 18.30u geoefend worden.
ê 12,50 voor 20 sessies, verzekering inbegrepen.
Info: Luyten Gilbert 011. 78 25 08 of 0477. 61 42 25.

Peper en Zout
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Baardegemmers
ontdekken
Zoutleeuw
Op zaterdag 30 november ontdekte onze groep
jullie gezellig stadje. Wij
noemen onszelf de PIË-AMERS en
wonen in Baardegem, een fusiegemeente van het Oostvlaamse Aalst.
Wij waren op weekend in Sint-Truiden. Onze fotozoektocht leidde ons
uiteindelijk naar Zoutleeuw. We
vonden de Hoogbrug, de Grauwzusters, het rederijkershuis de Helspiegel en het Tolhuis. Het sluitstuk
van die gezellige dag was de opdracht om in een tijdspanne van
anderhalf uur een aantal typische
voorwerpen of mensen te verzamelen... Niet zo vanzelfsprekend, als
je bedenkt dat we een handtekening van Danny Boffin, een kanariepietje, een kaartjesknipper in
volledige uitrusting en tot slot nog
iemand die groter was dan twee
meter en kaal, moesten zien bijeen
te brengen.
Door het enthousiaste optreden
van jullie burgemeester, Rik Dehairs, in taverne Sint-Leonardus,
slaagden we er uiteindelijk in 14
van de 15 proeven op te lossen!
Uiteraard werd deze intense verbroedering tussen Zoutleeuw en
Baardegem met de bijhorende pot
en pint gevierd.
In augustus ontvangt Zoutleeuw
alvast een uitnodiging voor de
Faubourgjaarmarkt, de Baardegemse zomervariant van het Aalsterse carnaval.

Zoutpot nr.14/2003

Sport
Sportkampen
Krokusvakantie
Maandag 3 tot vrijdag 7 maart 2003

Voormiddag van 9 tot 12u:
Basketbal
Voetbal
Paardrijden
Namiddagvan 13 tot 16u:
Danscocktail
Sportmix
Nieuw ! Racketsporten

Beslissing van de
raad van bestuur
Vanaf heden kan in “De Passant”
een beroep gedaan worden op een
externe theatertechnicus. Hij kan de
organisatoren bijstaan op het vlak
van licht en geluid in die gevallen
dat zij dat nodig achten. Het betreft
een facultatieve dienstverlening.
Alle afspraken die met deze technicus gemaakt worden, vallen onder
de verantwoordelijkheid van de organisatoren.
De organisatoren zijn tevens verantwoordelijk voor de afspraken betreffende de vergoeding van de technicus en voor alle gevolgen die uit zijn
tussenkomst voortvloeien.
De Raad van Bestuur van de Passant
kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de
gemaakte afspraken tussen de organisatoren en de technicus en is in
deze overeenkomst geen betrokken
partij.
Meer info in “De Passant” of 011. 58
97 67.

Op paasmaandag 21 april organiseert de Toeristische Dienst, in
samenwerking met het Hagelands
Promotieteam, van 10 tot 17u de Hagelandse Boekenbeurs.
Er zijn tweedehandse en antieke
boeken, oude documenten, zichtkaarten, gravures, strips… te koop.
Info: Annemie Raes 011. 78 12 88.

Peper en Zout

ê3
ê3
ê5

Kids-Gymnastics

Zoutleeuwse D.A.S.
(doe-aan-sport) beurs
23-24-25 april
Een organisatie van de sportdienst Zoutleeuw i.s.m. BLOSO “Contract Jeugdsport
2002”, VLABUS en de plaatselijke clubs:
TARCO, Halle VV, Rode Duivels Zoutleeuw,
Hakko Ryu, Atletiekclub Sparta Zoutleeuw, SP Budingen en BAZO.

van 4 tot 7 jaar
(dus ook 1ste leerjaar)
Vanaf woensdag 12.03.03 elke week van
14 tot 15u voor ê 2 per kind.

Nieuw: Sportkriebels
van 8 tot 10 jaar
(2de, 3de en 4de leerjaar)
Vanaf woensdag 12.03.03 elke week van
15 tot 16u voor ê 2 per kind.

Studieavond
Aantrekken van
vrijwilligers

Tokoegawa Ijejasoe Dojo
Open Europese Lentestage!

Boekenbeurs

ê3
ê3
ê5

Op zondag 27 april gaat in de Passant de
Open Europese Lentestage door van 10 tot
12u en van 13 tot 15u. Na het volgen van
de stage, kun je een kleine Japanse handelsbeurs bezoeken. Daar kun je ook
allerlei Japanse gerechten proeven. Als je
de befaamde Japanse rijstwijn wil degusteren, moet je wel vooraf op onderstaand mailadres inschrijven!
patrick.boon@skynet.be
Info: Patrick A.M. Boon 0497.88 24 61.
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Op maandag 31 maart 2003 gaat er van
20 tot 23u in De Passant een studieavond
door. Die gaat over “Aantrekken van vrijwilligers”. Schepenen van sport, sportfunctionarissen, sportpromotoren, clubbestuurders,
clubverantwoordelijken,
sportbegeleiders, leerkrachten L.O., recreatiespelleiders en andere geïnteresseerden van de sportregio “Getevallei”
zijn van harte welkom. Deelnemen kost
ê2.50. Inschrijven en info: Sportdienst
Zoutleeuw St.-Truidensesteenweg 1a 3440
Zoutleeuw. De inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld
op 431-2689912-72.
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Cultuur
Gezellen van Vliebergh

Woe. 19 maart
om 20.15u
‘Wat doet mijn
vrouw van 2 tot 5?’
Dit is de vraag waar de ‘Gezellen van Vliebergh’ je een
antwoord op geven
tijdens hun tweede
productie van dit
seizoen. De auteur
Ladislaus Fodor, neemt
je mee naar één van de
mooiste steden van Europa,
‘Wenen, waar romantiek,
overspel, jaloezie en wantrouwen schering en inslag
zijn.’ Hoe een simpele ‘vulpen’ hilarische toestanden
kan teweeg brengen, zullen
de ‘Gezellen van Vliebergh’
voor je uit de doeken doen.
Dit alles in een regie van
Pascal Smeesters. Niet te
missen voor wie graag eens
lacht !
Speeldata: zie Zoutleeuw
leeft.
Kaartenverkoop:
Toeristische Dienst 011. 78 12
88 - alle weekdagen van 10
tot 12u en van 14 tot 16u.
In VVK: ê 6,50, aan de
kassa: ê 7,50

Woe. 16 april
om 14u.
Jeugdtheater ‘Houtekop’
brengt ‘De Toverfluit’,
Een organisatie
van Jonggezinnen
Budingen:
Ann Fets, 011.78 25 61

Peper en Zout

Top week-end in de Passant • 2-3-4 mei
RockfestiPal
vrijdag 2 mei om 21u (deuren 20.15u)
➨ Sun Chaser
➨ Elysian
➨

Admiral Freebee

Admiral Freebee, met als frontman de charismatische Tom
Van Laere toert momenteel rond met Saint-Amour.
Vorige maand werd hun debut-cd, “Rags ‘n Run” door
pers en publiek zeer positief onthaald.
Kaarten: ê 10 in vvk (VVV, Bib, De Passant) - ê 13 kassa.
Info: 011. 78 90 30, rogervdw@pi.be of www.pal.be

vrij. 2 mei

Will Tura Live
zaterdag 3 mei 2003, concert 21 u (deuren 20.30u)
+ wijn- en champagnebar
vvk ê 33 / kassa ê 35
org: DocRock - RDZ
Kaarten? draai dan 011. 78 15 82

zat. 3 mei

Een idee voor moederdag!
Op zondag 4 mei organiseert Rotary Linter-Getedal haar RotaRally in Zoutleeuw. Met de fiets of te
voet en uiteraard met een oldtimer/classiccar kunnen liefhebbers Zoutleeuw en omliggende gemeenten verkennen. De oldtimers-classiccars sturen we langs idyllisch landelijke wegen om zowel
het Hageland als een stukje Haspengouw te ontdekken. Het CC de Passant is het vertrek- en zenuwknooppunt van alle activiteiten.
Ochtend: - ontbijt van 8 tot 10u,
- vertrek oldtimers/classiccar
(Hagelandroute),
- wandelaars: vanaf 8u keuze uit 8, 12 of 22 km
- fietsers: vanaf 8u - keuze uit
familie- of een wielertoeristenroute
Middag: - ‘aperitiefconcert’ met de
‘5de van biethauve’
- BBQ van 12 tot 14u
- de oldtimers-classiccars zijn
te bezichtigen op de parking
van de Passant
Opbrengst t.v.v. thuisverzorging kinderkankerpatiënten en andere sociale werken van Rotary Linter-Getedal.
M.m.v. Sportraad Zoutleeuw en Wandelclub Halewijn, De Getetrappers, TC De Toerist, WTC De Bergsprinters, Zoutleeuwse Wielertoeristenclub
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Namiddag: - vertrek oldtimers/classiccar
(Haspengouwroute)
- free-podiumacts (info &
inschrijving: rogervdw@pi.be)
- taart en koffie
Avond:
- BBQ van 18 tot 20u
- 20 u. optreden van VocalFun,
16-koppig popkoor met pit!

zon. 4 mei

Iedereen kan aan om het even
welk onderdeel deelnemen door
in te schrijven via guidovgw@tiscali.be of fax
011. 58 45 19 • Info 011. 58 91 02.
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Idyllisch Zoutleeuw - Eerste sneeuw

Stak-Het-Oep 2003

Donderdagavond, de laatste van januari. De hele dag heeft het gesneeuwd, zacht
en bijna zonder ophouden.
“ik kan het niet geloven, maar voor de vensterruit viel zacht naar beneden, de
eerste sneeuw”, zingt Jan de Wilde op de radio.
Deze avond, bijscholing in Kortenaken. Aan het eerste ronde punt slip ik weg. Na
mij nog twee andere wagens. Ik besluit wijselijk thuis te blijven.
“kijk eens naar omhoog en kijk de lucht zit vol vlokken, ik wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen,” neuriet Jan de Wilde.
“Willen we een eindje stappen,” stelt mijn vrouw voor. “Waarom niet,” zei mijn
zoon en zijn Jasmine. Al snel wandelen wij op het “baenke” tussen de Nieuwstraat
en de Stationsstraat. Het zijn de resten van de vroegere oostelijke vestingwal.
Het is bijna tien uur, onwaarschijnlijk stil en bitterkoud. Sterren blinken aan de vrieshemel. Zwijgzaam
en voorzichtig glijdend bereiken
we de Stationsstraat. Zelfs de grote
honden van Willy zwijgen hier.
Schuin steken wij over en volgen
het Bethaniastraatje naar beneden.
Links van ons een diepe gracht,
een deel van de vroegere citadelomwalling. Rechts in het donker,
bijna beschaamd, de ingevallen
resten van de Bethaniaschuur.
Roger Vande Wiele
Daarachter, boven de daken van
het stille stadje, de St.-Leonarduskerk. Torens, daken en zijgevels onder een fijn
wit sneeuwtapijt. Zeldzaam mooi is deze aanblik. Wij steken de Koepoortstraat
over en volgen verder het éénmansbaantje. Dit is de vroegere zuidelijke vestingwal. Maan, sterren en de sneeuw veroorzaken samen een merkwaardig licht. Links
en rechts in de sneeuw, grote donkere plekken. Net
niet en net wel bevroren plassen in de ondergelopen
weiden. Het is nu echt bitterkoud. De noordenwind bijt
in het gezicht, sneeuw knarst zacht onder onze voeten.
“Waar is mijn wollen muts nu? Waar is mijn dikke
sjaal? Waar is mijn wollen muts nu? Waar is mijn
dikke sjaal?” fluistert Jan de Wilde.
Wij slalommen nu over de middeleeuwse waterpoort en
kiezen resoluut voor rechts, richting stad. Daar zijn de
eerste lichtjes. Huize Michan, schilder bij Gods genade.
Ik vermoed dat André nu de Humo leest.
Schuimend en bruisend stort de Gete zich in een enge
sluizenkoker van het vroegere molenhuis. Glad besneeuwd zijn de kasseien. Geen
probleem, we bereiken Ronny met de baard. Drie warme choco’s en een donkere
Grimbergen. Ik krijg het langzaam warm.
“Ik voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw”.
“Ik voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw”
Jos Ceyssens
Foto’s: Roger Vande Wiele

Peper en Zout
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Foto’s: Roger Vande Wiele

stad

Zoutleeuw
leeft

2 maart:
Toeristische Dienst: Laatste gratis geleid bezoek aan de Sint-Leonarduskerk voor dit winterseizoen. Om 14u samenkomst aan de
kerk. Toegang kerk: ê 1,25.
KVLV Zoutleeuw: ledenvergadering om 14u in het catecheselokaal.
Trekking Lourdesreis.

Bob De Moor met
een monoloog van
Jo Vandamme
(Iguanodons):
spitsvondig en hilarisch. (CultuurRaad)

4 maart:
K.V.G.: carnavalfeest voor kinderen met een handicap. Van 13.30u
tot 17.30u in “De Bron” Budingen.
KVLV Budingen: bloemschikken in het parochiecentrum om 19u.

17 maart:
Karnaval R.V.D.G.R.: 20.11u: “Rattengooi” op de Grote Markt
en haringhappen in de cafés.
SVV Zoutleeuw: bloemschikken in het Sociaal Centrum Grote
Markt 24 Zoutleeuw. De les start om 19u30 en kost ê 6.

5 maart:
KVLV Dormaal: “Koken voor kinderen”, in het kostershuis van 14
tot 17u.

18 maart:

8 maart:

KVLV Dormaal: “Creatief !”, in het kostershuis om 19.30u.

Operettevrienden Zoutleeuw: ” Operette- en Musicalfestival “ om
20u in de Passant. Zie blz. 10.

19 maart:
KVKV Budingen: kookles “Seizoensgerechten lekker en gezond” om 19u in het parochiecentrum.
(wiP) Gezellen van Vliebergh: “Wat doet mijn vrouw van 2 tot
5?” Om 20.15u. in De Passant. Zie blz. 13.

8 - 9 maart:
Voetbalclub Sporting-Budingen: Pensen & Spek & Eierenslag in
de voetbalkantine van Sporting Budingen voor ê 5.

11 maart:

21 - 22 maart:

KVLV Dormaal: “Bakles van gewoon brood tot luxebrood”, in het
kostershuis om 19.30u.

Gezellen van Vliebergh: Zie blz. 13.

23 maart:

13 maart:

Katholiek Onderwijs Zoutleeuw: van 14 tot 17u, open deur: infosessies, tentoonstellingen en workshops over de studiemogelijkheden in het sec. onderwijs. 12-Jarigen worden verwacht in
het Sint-Leonardusinstituut, Stationsstraat 16. 14-Jarigen kunnen terecht in het Sint-Tarcisiusinstituut, Predikherenstraat 1.
Bond van Grote en Jonge Gezinnen Zoutleeuw & Gemeenschapsschool Leeuwerveld: van 14 tot 17u in de eetzaal van de
Gemeenschapsschool Leeuwerveld, Budingenweg tweedehandsbeurs van allerhande kinderkleding, speelgoed, babyuitzet. Toegang gratis. Info en inschrijvingen tot 19 maart bij
Hilde Casteleyn 011. 78 51 04 of Veerle Van Mele 011. 78 43 86.

KVLV Zoutleeuw: Handig en Creatief, Oosterse en Westerse inpakkunst, in het catecheselokaal om 19.30u.

14 maart:
Karnaval R.V.D.G.R.: om 18u H. Mis voor overleden leden. Om 19u:
kroegentocht.

15 maart:
Karnaval R.V.D.G.R.: 14.11u: ontvangst in het stadhuis.
15.11u: kindercarnaval op de Grote Markt.
20.11u: Prinsenbal in zaal “De Kring”.
Oudercomité “De Bron”: lekkerbekkenavond van 17 tot 21u in de
gymzaal van de Vrije Basisschool van Budingen.
(wiP) Gezellen van Vliebergh: “Wat doet mijn vrouw van 2 tot 5?”
Om 20.15u in De Passant. Zie blz. 13.

24 maart:
Seniorenacademie ‘Nieuwe Horizonten’: voordracht door
Frank Van Nieuwerburgh: ‘Veiligheid in en rond het huis.’
Kostershuis - Dormaal van 14 tot 17u. ê 3. CM: 016. 35 96 93 en
KBG: 016. 35 96 94.

16 maart:
Karnaval R.V.D.G.R.: - 14.11u: internationale carnavalstoet.
- 17.11u: carnavalbal in zaal “De Kring”.
KVLV Budingen: ledenvergadering ”Luisteren naar het verhaal van
je ouders” om 14u in het parochiecentrum.

Peper en Zout

27 maart:
KVLV Zoutleeuw: Handig en Creatief. Oosterse en Westerse inpakkunst, catecheselokaal om 19.30u.
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30 maart:
Foto’s: Roger Vande Wiele

Toeristische Dienst: viering 15-jarig bestaan. Zie blz. 10.
KVLV Zoutleeuw: ledenvergadering om 14u. Onderwerp: Kan dit je helpen? Juridische informatie.

31 maart:
Wandelclub Halewijn: lentetocht. Vertrek zaal “De
Brukkes” Langestraat 54, Neerhespen. Afstanden 4-6-12
km. Vertrek van 8 tot 16u.

Paul Vanhoutte in Contrabas of
hoe een muziekinstrument een
psychische marteling wordt.
org. CSC - DocRock

3 april:
KVLV Dormaal: ”bloemschikken”, in het kostershuis om 19.30u.

4 - 5 - 6 april:
Groepstentoonstelling van verschillende kunstenaars uit de
streek in het parochiecentrum van Budingen. Zie blz. 10.

7 - 8 - 9 april:

6 april:

12 april:

Ateltiekclub Sparta: jeugdmeerkamp om 14u op de atletiekpiste
Tiensestraat Zoutleeuw. Info: Roggen Betty 011. 78 25 08.
Wielerclub Ossenwegse sportvrienden: 13de omloop ‘Dwars
door het Hageland voor Elite en Beloften zonder contract’. Start
om 14.30u (afstand 132 km). De afwachtingswedstrijd voor
nieuwelingen start om 14.15u (afstand 62 km).
Kringuitstap naar Keukenhof in Holland, de mooiste voorjaarstuin van Europa. Info: René Luyten.

K. Halle VV: vanaf 18u restaurantdag in de voetbalkantine.

7 april:

16 april:

SVV Zoutleeuw: bloemschikken in het Sociaal Centrum Grote
Markt 24 Zoutleeuw. De les start om 19.30u en kost ê 6.

Jonggezinnen Budingen: WiP, om 14u in De Passant brengt
Jeugdtheater ‘Houtekop’ ‘De Toverfluit’. Zie blz. 13.

Ialma bracht met hun authentieke Galicische sound,
de warmte van Spanje in het kille Zoutleeuw. (PAL)

18 - 19 - 21 april:
K. Halle VV: voetbaltornooi ingericht door de Vriendenkring
Tiense Scheidsrechters op het terrein van K.Halle VV. Deelname
van 16 ploegen.

Jeugdsamenwerking HaZo: voetbalstage. Info: 011.78 02 28.

13 april:
K. Halle VV: vanaf 11.30u: restaurantdag in de voetbalkantine.

15 april:
K.V.G.: Paasfeest voor kinderen met een handicap in “De Bron”
Budingen, van 13.30u tot 17.30u.
KVLV Dormaal:” Samen aan tafel” in het kostershuis om 19.30u.

21 april:
Ziekenzorg Zoutleeuw: Pannenkoekendag in het catecheselokaal van 14 tot 17u.

26 - 27 april:
Toeristische Dienst & Davidsfonds: Belforten- en stadhuizenweekend van 10 tot 17u.

27 april:

Foto’s: Roger Vande Wiele

Toeristische Dienst: Boekenbeurs in de Passant van 10 tot 17u.
Zie blz. 12.
Tokoegawa Ijejasoe Dojo houdt Open Europese Lentestage in
de Passant. Zie blz. 12

29 april:
Seniorenacademie ‘Nieuwe Horizonten’: prof Jean-Pierre
Frijns: ‘Genen, erfelijkheid.’ Kostershuis - Dormaal van 14 tot 17u.
ê 3. CM: 016. 35 96 93 en KBG: 016. 35 96 94.

1 mei:
Kapellenhof: Heden en verleden in het Kapellenhof.
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FORUM ZUID OOST HAGELAND
EN BRABANTS HASPENGOUW
In de Werkwinkels en de Contactpunten kan men terecht voor vragen over werk, opleiding, vacatures.

VDAB: inschrijving als werkzoekende via PC en zelf werk zoeken via
internet. Begeleiding zo nodig. Voormiddag bereikbaar.
Verantwoordelijke Zoutleeuw: Diane Soetaerts 011.70 29 00.
PWA: jobs als je 2 jaren werkloos bent of 6 maanden als je ouder
bent dan 45 jaar. Bovenop je stempelgeld kun je bijverdienen. PWA
Zoutleeuw: Mia Maleux 011. 70 29 01.
ATB: onafhankelijke trajectbegeleiding voor volwassen werkzoekenden die op zoek zijn naar een job op de arbeidsmarkt of in een
beschuttende werkplaats. Els Merckx 016. 80 45 86 na afspraak.
Adres: Sint-Truidensesteenweg 37, 3440 Zoutleeuw

Vanzurpele R.
& Zoon
Broekstraat 12
3440 Zoutleeuw
tel.& fax 011 781 717

• Centrale verwarming
en sanitair
• Testen mazouttanks

BOETIEK VIVE

Opendeurdagen
Opendeurdagen doorlopend van 10 tot 18 uur.
zaterdag 15 en zondag 16 maart 2003
zaterdag 22 en zondag 23 maart 2003
Hapjes en drankjes

Iedereen hartelijk welkom
Openingsuren:
Dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag
Van 10 tot 12 en van 13.30 tot 18.00 uur
Vrijdag van 10 tot 12 en van 13.30 tot 18.30 uur
Zondag en maandag gesloten
Sint-Truidensesteenweg 3, 3440 Zoutleeuw - 011. 78 52 47

verwarming
sanitair
elektriciteit
Franssens - Vanalken bvba
Vanalken Dirk
L. V. Beethovenlaan 7
3500 Hasselt

Franssens Jan
Bogaerdenstraat 18b1
3440 Zoutleeuw

Tel. 011. 28 18 49

Tel. & fax 011. 78 07 70

Opendeur weekends

zaterdag en zondag 2223 & 29-30 maart van
10-18 uur

Win uw C.N.B. Jeans Outfit t.w.v. € 50
actie loopt van 22 t.e.m. 30 maart
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Cultuur en Toerisme
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10
Buitenschoolse Kinderopvang
5 Griet Vandewijngaerden
6 Ann De Brone
7 Nele Devos (niet op foto)
8 Linda Heylen
9 Conny Keyen

10
11
12
13
14

Raes Anne Marie
Sonia Jacobs
Pascal Smeesters
Petra Mombaerts

Kathleen Liesenborghs
Nadia Peetermans
Anita Vanstreels
Daniëlla Vranken
Marleen Winters

2

3
4

1

Stadspersoneel Zoutleeuw • Deel III: Welzijnszaken
Foto: Roger Vande Wiele

Openingsuren stadsadministratie

Ocmw Zoutleeuw

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

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

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

011. 78 91 70

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

Nieuwe openingsuren PWA

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

Verantwoordelijke Mia Maleux,
St.-Truidensesteenweg 37/2, Zoutleeuw - 011. 70 29 00
maandag:
9-12 / 13-15.30
dinsdag:
9-12 / 13-15.30
woensdag:
9-11 / 13.30-17.30
donderdag: 9-12 / 13-15.30 / 16.30 -19
vrijdag:
9-12 / 13 -14.30
zaterdag:
9-12 (na afspraak)

Containerpark
maandag: Gesloten
dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag: 13u- 18u
zaterdag: 10 - 12u en 12.30u - 16u.

011. 78 44 61

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

