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

tweemaandelijks
januari/februari 2003
afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw
P 209828

Beste stadsgenoten
Dit is een tijd waarin we elkaar vrede en geluk toewensen. Dit is een tijd waarin zelfs de keiharden onder ons even week en zacht worden. Een moment waarop heel even hemel en aarde één
worden.
Tenminste voor de blanken onder ons. Want Turken, Marokkanen en andere vreemdelingen
laten we liever niet delen in onze overvloed. Wij schermen onszelf en onze bezittingen zorgvuldig af en laten vreemdelingen verkommeren in hun verkrotte buurten, waar ze alleen maar versterkt worden in hun overtuiging dat ze hier niet gewenst zijn. De eerste minister op kop, denken we dan dat we onze samenlevingsproblemen zullen oplossen met stoere taal en harde politieacties.
Het enige resultaat is een versterking van de extremisten en de radicalen aan beide zijden.
Vlaams Blok en Moslimfundamentalisme triomferen. Laat ons mekaar toch niets wijsmaken: de
honderdduizenden islamitische vreemdelingen zijn hier om te blijven, niemand zal ze nog buitengooien. We zullen dus moeten leren op een vreedzame en natuurlijke wijze met elkaar om te
gaan, waarbij de basis gevormd wordt door de bestaande wetten en rechtsregels van ons land.
Het alternatief is chaos en geweld, zoals we dat de laatste maanden meemaken in Brussel en
Antwerpen.
In onze eigen stad gaan de volgende jaren de belangrijkste inspanningen naar het onderhoud
van het wegennet en van bestaande fietspaden en naar de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden.
De nodige aandacht wordt ook geschonken aan de sociale dimensie van het beleid en dit zeer
concreet op het vlak van mobiliteit van mindervaliden, toegankelijkheid van gebouwen, tussenkomsten voor schoolkosten en uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang.
Op het vlak van ruimtelijke ordening wenst dit bestuur zijn engagement tegenover de eigenaars
van zonevreemde woningen strikt na te komen en de nodige kredieten voor de opmaak van de
noodzakelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen werden dan ook voorzien.
De nodige kredieten werden voorzien voor de opmaak van een studie ter bestrijding van wateroverlast en de aankoop van technische beschermingsmiddelen tegen overstromingen.
Daarbij werd de belasting op onbebouwde percelen zodanig hervormd dat hier van een regelrechte belastingverlaging kan worden gesproken.
Ik heb getracht zowel in mijn inleiding over de samenlevingsproblemen in ons land als in de opmaak van onze eigen beleidsplannen te denken en te handelen volgens deze spreuk:
«Een politieker denkt aan de volgende verkiezingen, een politicus aan de volgende generatie».

Uw burgemeester
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Alle verenigingen die willen publiceren en zelfstandigen die wensen te
adverteren moeten rekening houden met het feit dat Zoutpot slechts
tweemaandelijks verschijnt. De ultieme data voor teksten, aankondigingen en reclameboodschappen zijn:
nr. 14 (maart-april): donderdag 06.02.03
nr. 15 (mei-juni): donderdag 10.04.03
nr. 16 (juli-augustus): donderdag 12.06.03
nr. 17 (sept.-okt.): donderdag 07.08.03
nr. 18 (nov.-dec.): donderdag 09.10.03
nr. 19 (jan.-feb. 2004): donderdag 11.12.03

Aanpassing reglement taxicheques voor mindervaliden.
Op 01.01.2003 wordt ‘taxicheques voor rolstoelgebruikers’ vervangen door ‘taxicheques voor mindervaliden’. In 2002 hadden alleen personen met een blijvende invaliditeit van 50 % aan de onderste ledematen recht op taxicheques ter
waarde van ê 248 per kalenderjaar. Deze voorwaarde blijft behouden, maar
vanaf 2003 hebben ook mindervaliden die getroffen zijn door volledige blindheid en door volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen,
recht op taxicheques. Als bewijs wordt een attest van het bevoegde ministerie
voorgelegd. Info: 011.78 91 73 Herman Coopmans.

Verantwoordelijke uitgever: College van
Burgemeester en Schepenen, Rik Dehairs,
Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw
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Het is een heel oud gebruik om als een nieuw jaar begint elkaar alle goeds en vooral een goede gezondheid te wensen. We doen dat vandaag de dag nog met romantische wenskaarten die we via de post versturen, maar ook zakelijker met de telefoon vast of mobiel en de jongeren onder ons zeker met
smily SMS-jes of als het even kan via een heus originele e-mail. Een bewijs dat oude gebruiken
zich ook in de moderne tijd, zij het aangepast en trendy, handhaven en aan de jongere generatie worden doorgegeven.
We stellen ons meestal geen waarom-of waar-vandaan-vragen bij de cyclische herhaling van
een aantal feesten. Ze zijn er nu eenmaal, omdat de traditie het wil.
Neem nu ons ‘Stak-het-Oep’ of het oude Driekoningenfeest! Waarom gaan vandaag nog kinderen als koningen verkleed, met een papieren kroon op het hoofd en een uitgeholde biet met een
brandend theelichtje in, een onbegrijpelijk liedje huis-aan-huis zingen voor wat Eurocenten?
Waarom doet het stadsbestuur via de toeristische dienst zoveel moeite om deze aloude traditie
in stand te houden?
Het antwoord is hetzelfde als hierboven: oude volkscultuur doorgeven aan de jongeren, opdat
ze zou blijven voortbestaan.
Daarom is het boeiend en vaak ook verhelderend om de oorsprong van die aloude feesten en
gebruiken te achterhalen.
Wij hebben nu allemaal een kalender-agenda die voor ons dingen onthoudt en ons ritme van
werken en rusten bewaakt. Dat was in het verre en ook nog in het nabije verleden wel even
anders. De meeste mensen waren voor hun levensonderhoud trouwens sterk afhankelijk van de natuur.
Weer en wind bepaalden de overlevingskansen van de gewone mens. Het was niet alle dagen feest! Omdat
hij nog geen greep had op het weer en de seizoenen, vestigde hij al zijn hoop op bovennatuurlijke krachten, zoals geesten en goden. Met de komst van het Christendom namen God en de heiligen die taak over.
Met allerlei rituele handelingen probeerde hij die gunstig te stemmen en bij tijd en wijle ook te bedanken
als ze het goed gedaan hadden.
De donkere winter, waarin boze geesten rondwaren, was een beangstigende periode voor onze Germaanse voorouders. Zeker omstreeks de winterzonnestilstand (21 dec.) was het zaak om met een midwinterfeest
de zonnegod te verleiden om opnieuw licht en de noodzakelijke levenswarmte naar onze streken te sturen.
In het oude Rome werd ter ere van Saturnus, de god van land- en wijnbouw, in een carnavaleske sfeer van
17 tot 24 dec. overvloedig gegeten en gedronken. Men gaf elkaar geschenken, slaven werden door hun
meesters bediend en even als gelijken behandeld. Ook de waskaars, zinnebeeld voor het terugkerende
licht, speelde een rol tijdens het feest. Door het ronddelen van een koek met ingebakken boon, kozen ze
een Narrenkoning. Wie de boon trof, was koning! In onze stad en in vele gezinnen daarbuiten wordt deze
traditie vandaag nog in ere gehouden.
De katholieke kerk, met zetel in Rome, verbond haar feesten met die van de Romeinen en later met de Germaanse gebruiken. Kerstmis werd rond 350 na C. van 06.01 op 25.12 gebracht en op de oorspronkelijke
datum werd Epifania, het feest van Christus’ openbaring aan de heidenen, gevierd. Bij Matheus lezen we
over Wijzen uit het Oosten die met een ster als gids, naar Bethlehem trokken om goud, wierook en mirre als
geschenk aan de pas geboren “koning der Joden” aan te bieden. In de 8ste eeuw waren het al drie koningen, afgeleid van het aantal geschenken, Melchior, Caspar en Balthasar.
Later werd in de kerk voor de ongeletterde gelovigen het driekoningenspel opgevoerd. Het zou dit spel zijn
dat voortleeft in ons ‘ Stak-Het-Oep’.
Toon Willems

Droge voeding

3

Zoutpot nr.13/2003

droge voeding

Gemeenteraadnieuws
ling is dat alle muziekgenres aan bod komen. De opdracht
zal worden gegund na een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en wordt geraamd op
ê 7.500.

- De werken aan de sacramentstoren van de Sint-Leonarduskerk worden gegund na een algemene offertevraag en geraamd op ê 370.095. De werken aan de dwarsbeuken worden gegund na een beperkte aanbesteding en worden geraamd op een bedrag van ê 824.972.
Het totaal van beide werken bedraagt dus: ê 1.195.067
waarvan 20 % of ê 239.013 ten laste van de stad Zoutleeuw
en bijkomend te voorzien in de meerjarenplanning voor het
jaar 2004.

- De heer Michel Janssens neemt om persoonlijke redenen
ontslag als gemeenteraadslid van de stad Zoutleeuw. De
eerste opvolger van Michel Janssens, mevrouw Sandra Hendrickx, legt de eed af en neemt voortaan als volwaardig
raadslid deel aan de zitting van de gemeenteraad.

- Goedkeuring van de 3de en 4de begrotingswijziging 2002.
Voor de gewone dienst bedraagt het nieuw algemeen begrotingsresultaat ê 1.018.511. De sterkste uitgavenstijgingen
hebben betrekking op personeelskosten en betoelaging
van de politiezone.
Voor de buitengewone dienst stijgen de uitgaven van het
eigen dienstjaar met ê 42.763, waardoor het een tekort vertoont van ê 75.437, maar er een algemeen positief begrotingsresultaat is van ê 119.156. De voornaamste uitgavenstijgingen zijn hier:
- buitengewoon onderhoud aan diverse wegen: ê 28.000.
- ontwerpkosten voor renovatie kleuterschool: ê 1.163.
- aankoop zitkussentjes tribune cultuurzaal: ê 3.000.

- De totale betoelaging aan jeugdverenigingen in 2002 ziet
eruit als volgt:
• Chiro Jeugddroom: ê 2.352,53
• St.-Leonardusscouts: ê 1995,11
• Speelplein Ruimte: ê 1.931,57
• VZW De Zwam: ê 2.504,37
• Zaoeja: ê 1.509,84
• Jeugdhuis Paljas vzw: ê 3.989,08
- De gemeenteraad neemt de principebeslissing om een gespecialiseerd bureau aan te stellen om na te kijken of de
gehele of gedeeltelijke betaalde BTW van de bouw van de
Passant kan gerecupereerd worden.

- Goedkeuring ontwerp en raming van de werken aan de
kleuterschool.
Het ontwerp voorziet in architecturale ingrepen aan muren,
plafonds, rioleringen, schilderwerken, brandbestrijdingsmiddelen, buitenaanleg, elektriciteitswerken, verwarming,
sanitair. De totale raming bedraagt BTW inbegrepen
ê 534.505. Hiervan wordt dus bij goedkeuring door DIGO
70% betoelaagd, zodat er dus een gemeentelijk aandeel
blijft van ê 16.035.

- Op 30.09.2002 was er in de stadskas een bedrag van
ê 2 367 206,83. Dit onderstreept nog eens onze zeer goede
cash flow die in een recent onderzoek van DEXIA werd geprezen als een voorbeeld voor een aantal minder fortuinlijke buurgemeenten.
- De gemeenteraad keurt het BPA Vinnehoeve goed dat voorziet in een zone van natuurrecreatie en natuureducatie
binnen het Provinciaal Domein ‘Het Vinne’, met als sluitstuk
de oprichting van een Volkssterrenwacht.

- In het kader van het inburgeringsbeleid van de Vlaamse regering werd de praktische uitwerking voor onze regio toevertrouwd aan de vzw Cleynaerts, welke in Diest en in Tienen aan asielzoekers, mensen zonder papieren en andere
vluchtelingen Nederlandse taallessen, lessen maatschappelijke oriëntatie, loopbaanoriëntatie en individuele trajectbegeleiding aanbieden. De gemeenteraad keurt de aansluiting hierbij goed, zodat de erkende categorieën van
mensen, ingeschreven in Zoutleeuw, daar deze lessen kunnen volgen.

- Vanaf 2003 wordt de subsidie aan eigenaar/huurder voor
onderhoud van hagen opgetrokken van ê 0,50 per meter
voor dubbelzijdig en ê 0,25 per meter voor enkelzijdig
onderhoud naar respectievelijk ê 0,75 en ê 0,37 per meter.
- De gemeenteraad neemt de principebeslissing om tot het
DIFTAR-project Inter Leuven toe te treden. (DIFTAR = afkorting van ‘gedifferentieerde tarifering’). De restfractie (huidige grijze zak) en de GFT worden daarin opgehaald respectievelijk in een grijze en een groene container, die een
computerchip hebben. De ophaling gebeurt door vracht-

- De gemeenteraad neemt de principebeslissing om een
startcollectie CD’s voor de bibliotheek aan te kopen. Bedoe-
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wagens die over de nodige apparatuur beschikken om alle
nodige gegevens te registreren. Het systeem dat kan starten
vanaf 2004 biedt de mogelijkheid om het principe “de vervuiler betaalt” integraal toe te passen, maar laat ook toe dat
de gemeente nog subsidieert en sociale correcties toepast.
- Goedkeuring van het ontwerp voor
• buitengewoon onderhoud betonwegen St.-Truidensesteenweg en Ossenwegstraat
• buitengewoon onderhoud fietspaden St.-Truidensesteenweg en Ossenwegstraat
• aanleg ontbrekend gedeelte fietspaden Ossenwegstraat
en Budingenweg (tot Schipstraat)
• aanleg beveiligde fietsoversteekplaats Steenweg (Bos oude spoorweg)

Overheid & Diensten
Kom op tegen Kanker
Net zoals in 2001 verleent het stadsbestuur in 2003 graag haar
medewerking aan dit nobele initiatief. Op 11 mei, moederdag,
zullen er ontbijten aan huis geleverd worden.
In 2001 waren er dat meer dan 600. Het stadsbestuur maakt
zich sterk, samen met de initiatiefneemster mevrouw Anny
Luyten, om dit aantal in 2003 gevoelig te overschrijden.
Over de eigenlijke actie meer in de volgende editie van Zoutpot.
Wilt u of uw vereniging meewerken aan de uitbouw van dit
initiatief, laat ons snel iets weten.
Neem contact op met de stadsadministratie t.a.v. Herman
Coopmans (011.78 91 73 of herman.coopmans@zoutleeuw.be).
Ook handelaars die deze actie wensen te sponsoren kunnen
zich hier kenbaar maken. Bij voorbaat dank voor uw bereidwillige medewerking en ondersteuning.

• aanleg wegversmallingen St.-Truidensesteenweg en Grazenseweg
• aanleg ontbrekende riolering Muggenberg, Runkelenstraat
en Ossenwegstraat (inbreng BFV)
• aanleg voet- en fietspaden St.-Truidensesteenweg vanaf
rotonde tot Stationsstraat
De werken worden gegund via openbare aanbesteding. De uitvoeringstermijn bedraagt 90 werkdagen en de raming bedraagt ê 587.547,70 BTW inbegrepen, ereloon niet inbegrepen.
- De gemeenteraad beslist dat de organisatoren van buurtfeesten voortaan ook materialen van de uitleendienst tegen
een kleine vergoeding kunnen ontlenen.

De overheid helpt bij
de aanpassing van uw woning
Als oudere of persoon met een handicap wilt u zo lang mogelijk
in uw eigen huis blijven wonen. Maar soms zijn daartoe enkele
kleine aanpassingen nodig.
- Bij de vzw Seniorama kunt u steeds terecht voor individueel
technisch en financieel advies bij zo’n verbouwing.
(016.22 20 14)
- De provincie Vlaams-Brabant, dienst huisvesting, geeft daarenboven, onder bepaalde omstandigheden, een financiële tegemoetkoming voor de aanpassing van de woning.
(016.26 73 11)
- Ook het Vlaams Gewest verleent aanpassingspremies.
(016. 24 97 77)

IGO-Zorgteam biedt hulp aan huis
Een zorgkundige helper van IGO-Zorgteam biedt gezelschap,
oppas, huishoudbegeleiding, klussen- en poetsdienst. Indien u
een beroep wilt doen op IGO-Zorgteam, komt een begeleider
met u kennis maken en bekijkt wat IGO-Zorgteam voor u kan
doen.
Neem daarom vrijblijvend contact op met: IGO-Zorgteam, An
De Smedt, Sint-Truidensesteenweg 26, 3300 Tienen.
016. 80 58 33.
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Mededelingen overheid & diensten

(vervolg)

Tot 2007 gratis tram en bus met de Omnipas 65+ van De Lijn
Sinds 2000 kunnen Vlaamse 65-plussers gratis reizen met de
bussen en trams van De Lijn.
In tweede helft van december 2002 kregen alle Vlaamse 65plussers automatisch een nieuwe 65+-kaart van
De Lijn. Die Omnipas 65+ is geldig van 1 januari
2003 (niet vroeger) tot 31 december 2007. Wie
nog 65 moet worden, krijgt zijn of haar kaart in
de maand voor zijn of haar 65ste verjaardag.
Samen met de kaart krijgt elke 65-plusser een
folder met alle informatie over de Omnipas 65+
en enkele praktische tips.
Wie de Omnipas 65+ niet heeft gekregen op 31 december,
moet dit zo snel mogelijk melden aan onze dienst Abonnementen. Indien de persoonsgegevens van de 65-plusser genoteerd staan in het klantenbestand van de dienst Abonnementen van De Lijn, bezorgen wij zo snel mogelijk de Omnipas 65+. Vóór 31 maart 2003 of binnen de drie maanden na de
65ste verjaardag maken we de Omnipas 65+ gratis aan. Voor

elke aanvraag nadien rekenen we de prijs aan van een duplicaat: ê 8,25 voor het eerste duplicaat binnen het jaar, ê 16,50
voor het tweede en ê 24,75 voor het derde en elk volgende
duplicaat.
Met de Omnipas 65+
van De Lijn kunt u ook
gratis rijden met de
bussen en trams van de
TEC in Wallonië en de
bussen, trams en metro
van de MIVB in Brussel.
Bij de MIVB mag dit
enkel vanaf 9 uur op
weekdagen. Tijdens het
weekend en op feestdagen is er geen beperking bij de MIVB.

Info - meldingen Electrabel / Intergas
Energielijn

078. 35 35 35

- maandag tot vrijdag 8 tot 20u
- zaterdag: 9 tot 13u

Alle vragen omtrent de levering
elektriciteit en gas

Defectenlijn

078. 35 35 00

24 uur op 24 - 7 dagen op 7

Oproepen in geval van defect of onderbreking

Gasgeur

0800. 65 0 65

24 uur op 24 - 7 dagen op 7

Oproepen in geval van gasgeur

Website electrabel

www.electrabel.be

Website Intergas

www.intergas.be

Briefwisseling

Electrabel - Postbus 109 - 2600 Berchem

WIGW-statuut
De inwoners met een WIGW-statuut met een voorkeurregeling
en degene die een bestaansminimum genieten, kunnen in
aanmerking komen voor een verlaging van de forfaitaire
huisvuilbelasting. Een WIGW-attest, verkrijgbaar bij uw ziekenfonds, moet vóór 1 april 2003 bij de administratie 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.
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Vzw handicap en
ambulante begeleiding
‘Handicap & informatie’ is een info- en verwijzingsdienst voor
personen met een handicap. Zij lossen voor u vragen op over
tegemoetkomingen voor minder validen, dagopvang, aangepaste scholen, etc.
Meer info: Beauduinstraat 150, 3300 Tienen,
016 82 15 82 - fax 016 82 38 21
www.handicap-ambulant.be
informatie@handicap-ambulant.be
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Minder Mobielen Centrale Opstarten?

Gerechtelijk nieuws

In de vorige Zoutpot las u al een oproep voor chauffeurs. Ondertussen
zijn er reeds een zevental vrijwilligers bekend. Als u wenst mee te
doen kunt u nog steeds contact opnemen. Bestuurders met een grotere wagen of een mono volume voor personenvervoer zijn uiteraard
ook welkom. De onkostenvergoeding bedraagt ê 0,25 per kilometer
en moet niet aangegeven worden aan de belastingen. Personen die
werkloos zijn of een ziektevergoeding ontvangen, krijgen hiervoor de
toelating.
De gebruikers betalen ê 7 lidgeld per jaar aan de centrale. Zij betalen
de kilometervergoeding rechtstreeks aan de chauffeur. In principe is
de rit niet beperkt in kilometers en kunnen langere ritten onderling
afgesproken worden. Gebruikers zijn mensen met een beperkt inkomen, die problemen hebben om zich te verplaatsen omwille van ziekte, ouderdom of handicap. Met beperkt inkomen wordt bedoeld dat
het inkomen niet hoger is dan twee keer het leefloon. Bijkomende
info: Herman Coopmans 011. 78 91 73 en http://www.taxistop.be.

Op 1 januari 2002 is de politiezone LAN (Landen,
Linter, Zoutleeuw) officieel van start gegaan. Dit
betekent ook dat voor die zone één recherchedienst is opgericht.
Onze dienst houdt zich voornamelijk bezig met inbraken en drugsoverlast. Uiteraard onderzoekt die
ook andere zware misdrijven en
ernstige klachten van de burgers
van de drie gemeenten, zoals: zedendelicten, moord en doodslag.

Toeristische dienst
Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw
Elke eerste zondag in januari, februari en maart zijn er om 14u geleide bezoeken. Samenkomst in het portaal van de Sint-Leonarduskerk.
Toegang kerk: ê 1,25. Rondleiding GRATIS.

PWA
PWA staat voor Plaatselijk Werkgelegenheid Agentschap. Het doel
ervan is niet regulier werk te bezorgen, wel klussen (poetsen, tuinonderhoud, strijken) waaraan in het gewoon arbeidscircuit niet tegemoet gekomen wordt. Men wil de werkloze uit zijn isolement halen en
wat meer financiële draagkracht geven.
Doelgroep:
- werklozen die 2 jaar ononderbroken uitkeringsgerechtigd volledig
werkloos zijn.
- 45-plussers die reeds 6 maand uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn.
- rechthebbenden op maatschappelijke integratie.
Privé personen, gemeente en OCMW, VZW’s en feitelijke verenigingen, onderwijsinstellingen en zelfs land- en tuinbouw kunnen op
PWA een beroep doen. De betaling gebeurt via cheques die aftrekbaar zijn van de belastingen.
Geïnteresseerd? Kom naar PWA en Lokale Werkwinkel St.-Truidensesteenweg nr. 37/2. Openingsuren zie achterkant reclame.
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Hieronder presenteren we u een kort overzicht van
de opgehelderde (reeksen) inbraken voor de periode 2001 en 2002.
- Eind 2001 werden 5 bendeleden uit het Luikse
aangehouden ingevolge een ramkraak op een
GSM-winkel in Landen juni 2001 en voor verscheidene autodiefstallen gepleegd over gans
de zone.
- In maart 2002 werden 2 daders uit het Luikse
aangehouden ingevolge woninginbraken en
diefstallen uit voertuigen in Landen, Zoutleeuw
en Linter.
- In mei werd 1 verdachte uit het Brusselse aangehouden ingevolge het plegen van voertuigdiefstallen en woninginbraken in de periode van 26
april tot 16 mei in onze zone. Een tweede verdachte werd later geïdentificeerd en verhoord.
- In dezelfde maand werden eveneens 3 verdachten gearresteerd voor het plegen van woninginbraken en voertuigdiefstallen tijdens de nacht
van 24 op 25 mei 2002 in Zoutleeuw.
- Op 2 oktober werden even na het plegen van
diefstallen uit voertuigen 4 verdachten gearresteerd door de interventieploeg. Uit het verder
onderzoek van de recherche bleek dat de verdachten ook in aanmerking komen voor verschillende diefstallen uit voertuigen de dagen
voordien over de 3 gemeenten. Drie verdachten
werden ter beschikking gesteld van het Leuvense Gerecht. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of de verdachten in aanmerking komen voor
andere feiten, gepleegd in onze zone.
Alle verdachten werden ook door de onderzoeksrechter aangehouden.
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Bevolking

van 1 oktober tot 30 november 2002

Zoutleeuw

Budingen

Halle-Booienhoven

Geboorten
Coningx Lucas
Luyten Amber
Schoukens Jozefien

Geboorten
Everaerts Lars
Vanderborght Amelie

Overledenen
Deboes Maria
Engelbos Victor
Es Jacqueline
Nicolai Marie Josée
Nys Lucia
Vandervelpen Emile

Overledenen
Callebaut Frans
Beckers Lisette
Beine Lucienne
Dehairs Constant
Desard Albert
Peetermans Charles
Roggen Maria
Thomas Marguérite
Nieuwkomers
Bollen Mia
Gaspard Marie
Pauwels Marina
Roosen Maria
Thomas Joseph
Van de Reyd Joeri
Vandervelpen René
en Sermeus Anne
Van Gestel Antonio
Vaes Maria
Uyttebroeck Frederic
en Thomas Anja
Kerryn René - Nys Hilde
en Kerryn Brian
Evgeneva Elena
en Baptist Dennis
Vyncke Rodolphe
Koekelbergh Roberta
Vandingenen David
en Jammaers Anne

Droge voeding

Overledene
Swinnen Joseph
Nieuwkomers
Bollen Dimitri
en Vanderweyden Kristien
Bruyninckx Günther
Gauwerg Ronny - De Koker
Christiane en Gersoulle Sarah
Strouwen Maria
Mignolet Pascal
Closset Godelieve
Pulinx Eddy, Royen Marie
Rosa, Wiels Vanessa, Wiels
Jonathan, Royen Anthony
en Pulinx Gregory en
Zwartenbroeckx Patsy en
Mathias
Stiers Liam
Schepers Paulus
Croes Alice
Vandevelde Kitty
Abubakarov Achmet Munkuyeva Mamika kinderen Movser en Petimat
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Huwelijken
Dams Joseph en Mottoul Erna
Tubée Bart en Moyens Linda

Nieuwkomers
Borthonkham Jittima
Gauwberg Ronny, De Koker
Christiane en Gersoulle
Sarah
Lakhvander Singh
Noukens Dimitri,
Vanschoenwinkel Gert
en Verbiest Leentje
Lefevre Catherine
Paelinck Benny, Schepers
Leona en Paelinck Sandy
Paelinck Bruno
en Wollants Lobby
Singh Gurmukh, Leenen
Marie Josée en
Leenen Cynthia

Gouden huwelijken
Tutenel Louis - Jacobs Maria
03/10/1952
Tuts Guillaume - Herbots
Marie-Louise - 04/10/1952
Devan Ludovicus - Pierards
Maria - 15/11/1952

Jaaroverzichtje van 01.01 tot 01.12

geboren in 2002:

35 jongens - 36 meisjes

overleden in 2002:

67 mannen - 63 vrouwen

oudste inwoners:

1 dame van 98 jaar
3 dames van 97 jaar
1 dame en 1 heer van 96 jaar
3 dames van 95 jaar
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Gelijke kansen

Toeristische dienst

In september startte een groep enthousiaste “leerlingen“ hun lessenreeks in de
Nederlandse taal. Zoals in alle klassen
was de leergierigheid niet bij iedereen
even groot en lieten er dan ook enkelen
verstek gaan of verhuisden. Zij die bleven volhouden weten niet van ophouden en blijven doorgaan tot januari.
Nu moeten we ook eerlijk toegeven dat
het de dames zijn die de meeste ijver
aan de dag leggen, al moeten ze de
kinderen meebrengen.
Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de
inzet van Raymonda en Ward, twee vrijwillige en onbezoldigde leraars. Heel
erg bedankt!

Stak-Het-Oep

Op het gemeentebestuur konden we rekenen voor cursussen, pen en papier en
de parochie en deken Jan stelden hun
“infrastructuur“ ter beschikking. Een
mooi voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en parochie.
Autochtonen en allochtonen en alle betrokkenen mogen hierover terecht fier
zijn.
Moniek Cleynen

Donderdagmarkt
rond de kerk
Roger Vande Wiele

Maandag 6 januari 2003 om 18 uur
op het historisch stadhuis, herleeft
voor de 25ste maal "Stak-Het-Oep" of
de aloude Driekoningenfolklore.
Daarom rekenen wij op een massale
opkomst van al onze kinderen tot 14
jaar; ook op hen die niet in het centrum wonen.
Net zoals ieder jaar zijn er aanlokkelijke prijzen voor de deelnemende
groepen en zal de jury speciaal aandacht schenken aan de mooist uitgeholde biet. Ook zetten we de traditie
van het driekoningenbrood verder
om op een originele wijze dé driekoningen aan te
ste
duiden die met
paard en koets
door de straten van Zoutleeuw trekken.

25

maal

Inschrijving en beoordeling door de
jury gebeuren in het stadhuis op de
Grote Markt tussen 18 en 19u. Daarna,
samen met de fanfare Sint-Cecilia in
stoet door het centrum van de stad,
gevolgd door de prijsuitreiking in
het stadhuis.
Voor iedereen is er warme chocolademelk of warme wijn.
Inlichtingen: Toeristische Dienst,
011. 78 12 88.

Sinds enkele maanden doet zich in
het hart van onze stad een even
spontane als prettige ontwikkeling
voor. Rond de Sint-Leonarduskerk
groeit er namelijk op donderdagnamiddag een heuse weekmarkt.
Het begon allemaal nogal simpel en
schuchter met kip en rib aan het spit,
gevolgd door vis vers van de veiling,
opzij van het historische stadhuis.
Dan kwam ook een warme bakker,
met brood en gebak en voor de uitgehongerde leerlingen het vertrouwde broodje smos.
Het hek was nu echt van de dam!
Een hot-dogkraam, een groentenkraam, een kaaswagen met een indrukwekkend assortiment aan harde
en zachte kazen, vlees en charcuterie.
Onlangs opeens een kraam of twee
met kleren. Wie zich daarbij nog een
beetje wil optutten, kan terecht bij
een leuk tentje vol glitterende strasjuwelen.
Wie weet welke interessante dingen
er volgende week weer bijgekomen
zijn.
Zo moeten in het verleden steden
ontstaan zijn. Zo blijven stadjes als
Zoutleeuw, ook vandaag nog aantrekkelijk.
Toon Willems

Roger Vande Wiele

Peper en Zout
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Mededelingen van verenigingen
Van 24, 25 tot 26 januari
loopt de campagne:

‘Lepra verminkt.
Tuberculose doodt.
Damiaanactie geneest.’
Lepra is een ziekte die verminkt, zonder
aangepaste verzorging. Maar gezondheidswerkers van Damiaanactie trekken
naar de dorpen om gezondheidsvoorlichting te geven, en nieuwe patiënten
op tijd op te sporen en te behandelen.
Naar schatting worden er jaarlijks 8 à 10
miljoen nieuwe mensen besmet met tuberculose. Hiervan sterven er elk jaar 2 à
3 miljoen. De medische teams van Damiaanactie waken er zorgvuldig over
dat de patiënten hun behandelingschema volledig volgen en afmaken, geven
gezondheidsvoorlichting in de dorpen,
en zoeken actief naar nieuwe patiënten
in de naaste omgeving van de patiënt.
Damiaanactie voert al bijna veertig jaar
een verbeten strijd in 16 derdewereldlanden tegen die twee armoedeziektes.
Én met resultaat.
De kostprijs van één volledige behandeling bedraagt gemiddeld ê 30. Mede
dankzij uw steun kan Damiaanactie levens redden en patiënten opnieuw een
waardig leven geven. Mede dankzij u
kan Damiaanactie genezen. U kunt uw
gift overschrijven op rekeningnummer
000 0000075-75. Vanaf ê 30 krijgt u een
fiscaal attest. Bedankt alvast in naam
van de meer dan 220.000 lepra- en tbcpatiënten die we vorig jaar konden genezen.

Euro-Children: waarom niet in uw gezin?
Sinds 1956 organiseert Euro-Children vakanties voor kinderen die in andere sociale
omstandigheden opgroeien. De bedoeling van Euro-Children is een band te scheppen tussen de gastgezinnen enerzijds en de kinderen uit andere landen anderzijds.
Voor deze kinderen, maar ook voor de gastgezinnen, is het steeds een verrijkende
ervaring. Het feit dat 60% van de kinderen opnieuw door hun gastgezin worden
uitgenodigd, bewijst dat er wel degelijke vriendschapsbanden ontstaan.
De kinderen zijn afkomstig uit Kroatië, Slovakije, Tsjechië. De nieuw uitgenodigde
kinderen worden geselecteerd door organisaties in hun eigen land en hun leeftijd
is tussen 9 en 13 jaar. Voor dit jaar zoeken we nog 100 gastgezinnen voor nieuwe
kinderen.
Eventueel geïnteresseerde families kunnen bij hun aanvraag steeds de keuze uitdrukken betreffende land van herkomst, leeftijd, periode waarin ze gastgezin wensen te zijn en of ze een jongen of een meisje wensen uit te nodigen.
Volgende zomervakantie worden de kinderen uitgenodigd in de volgende periodes: van 1 juli tot 25 juli of
van 24 juli tot 18 augustus.
Geïnteresseerde gezinnen kunnen steeds bijkomende inlichtingen en/of aanvraagformulieren bekomen bij
Euro-Children, Karel Mirystraat 2,
2020 Antwerpen 03. 247 88 50 of
www.eurochildren.be.

Winterwandeling Langs De Halse Bainkes
Wat is er beter om het oude jaar uit te wuiven en het nieuwe welkom te heten dan
een frisse avondwandeling?
Op zaterdag 28 december organiseerden de bewoners van de Dorpsstraat in Halle
een winterwandeling langs de ‘Halse Bainkes’ (voetpaden - sommige plaatsen zijn
wat moeilijker toegankelijk voor kinderwagens).
De tocht duurde ongeveer een uurtje (+/- 4 km). Onderweg werd er tijd gemaakt
om in de Halse geschiedenis te duiken: de betekenis en functie van de ‘bainkes’,
het ontstaan van holle wegen, de spirituele/religieuze betekenis van lindebomen,
de situering en ontstaan van het oude dorp Halle...
Na de tocht werden de wandelaars op het pleintje achter de kerk getrakteerd op
worstenbroodjes, warme chocolademelk en glühwein.
Dit alles gratis, dankzij het overschotje van de dorpsbarbecue van afgelopen juni.

Damiaanactie, Leopold II-laan, 263,
1081 Brussel - www.damiaanactie.be

Peper en Zout
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In de keuken van…
Chris Mazarese, frontvrouw van Cherchez la femme

Wanneer en hoe is muziek in je leven
gekomen?
De eerste jaren na mijn studies gaf ik
halftijds les aan het Sint-Tarcisiuscollege. Een bluesgroepje in St.-Truiden
zocht een nieuwe zanger en via een
vriendin kwam ik met hen in contact.
Na een paar jaar startten Stefan Coenen,
Ronny Smeesters, René Dillen, Freddy
Goeleven en ik in Zoutleeuw met Frontpage. Ons eerste optreden op de
avondmarkt in Zoutleeuw was memorabel: een wankel podium, gietende
regen en elektriciteit van de microfoons
in onze lippen! We hadden de smaak
echter genoeg te pakken om drie jaar
door te gaan. Daarna kwam ik terecht
bij Okselvocht uit Hoegaarden, een covergroep die veel optredens had, twee
keer op Suikerrock mocht optreden en
enorm ambiance kon maken. Dit was
mijn beste leerschool om podiumangst
te overwinnen, zenuwen om te buigen
in positieve energie en alle muziekstijlen
uit te proberen.
Met Cherchez la femme brengen jij en
Geert Hanssens nu kleinkunst en chansons. Is dat “je ding”?
Ja, ik schrijf graag zelf en in het Nederlands lukt me dat wel vrij aardig. Het
Frans vind ik dan weer erg melodieus en
mooi.
Jullie wonnen Nekka-nacht 2000. Hoe
voelt het om voor een publiek van
17000 man te staan?
Je merkt dat pas als de lichten de zaal
indraaien en dan geeft het een kick die
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massa te zien meedeinen op jouw muziek. Achteraf bekeken is zo’n succesje
relatief. Geef mij maar een klein podium
in een knus cultureel centrum of het
prachtige kader van de Zoutleeuwse Zomerdagen met een gezellig publiek en
warm weer.
Heeft het muziekmilieu je veranderd?
Natuurlijk wel. Ik heb mensen leren kennen met andere leefgewoonten, andere
manieren van denken, waardoor je
automatisch je eigen denken meer verruimt. Dat geeft rust.
Heb jij een haat-liefdeverhouding met
Zoutleeuw?
Nee, mijn vertrek had en heeft vooral te
maken met de liefde en voor een deel
met mijn heimwee naar Leuven als studentenstad met zijn vele culturele mogelijkheden. Zoutleeuw blijft echter een
constante in mijn leven, daar liggen
mijn roots, daar kom ik altijd weer een
beetje thuis.

Roger Vande Wiele

We hebben afgesproken in het H.-Hartinstituut in Heverlee, waar ze godsdienst doceert aan kleuterleidsters in opleiding. Het klikt meteen met deze sympathieke
spraakwaterval. Omdat ik de draad van het interview niet wil verliezen, volg ik strikt
mijn vragenlijstje.
Moet je uiteindelijk niet gaan kiezen
voor lerares of zangeres?
Ik ben ze alle twee met evenveel gevoel
en plezier. De ene kan niet zonder de andere. In mijn job als docente kan ik mijn
ei kwijt als onderwijzer, opvoeder, begeleider van jongeren. Als zangeres kan ik
mijn creatieve ik verder ontplooien, mijn
drang naar het podium en het plezier
een publiek te behagen, bevredigen. Ik
kan echt niet zonder het ene noch het
andere. Ik hoop de combinatie van beide
nog lang te kunnen volhouden en nooit
tot die verscheurende keuze te worden
gedwongen. Trouwens ondertussen werk
ik ook nog mee aan allerlei muziekprojecten*, breng ik samen met Geert en
Chantal Thiry een poëzieprogramma
voor scholieren en droom ik ondertussen
ook nog van een project voor kleuters…

Dit vogeltje lijkt mij nog lang niet uitgezongen!
Martine Vanzurpele

*Een van die projecten is
JUMBALAYA.
Samen met o.m. Eva De
Roovere (Kadril), Nathalie
Delcroix (Lais) en Wigbert,
brengen ze klassiekers uit
de oude countrydoos.
Altijd goed voor het opborrelen van ons collectief geheugen, altijd gebracht in
een spetterend concert.
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de
passant

Moulin Rouge

Wo. 15 januari

(Baz Luhrmann)

Het thema van ‘Moulin Rouge!’ is klassiek. Anno 1899 trekt de jonge Christian naar Parijs
om er zijn eerste toneelstuk te schrijven. In de decadente wereld van de Moulin
Rouge met zijn choquerende cancan ontmoet hij Satine, courtisane en sterdanseres van de club. Hij wordt verliefd op haar en vindt meteen inspiratie
voor zijn toneelstuk. Ook “The Duke” is verliefd op Satine en beschouwt zijn investering in de club als een betaalmiddel voor haar gunsten. Als Satine verliefd wordt op
Christian moet ze een hartverscheurende keuze maken...
Acteurs: Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, Kylie Minogue, ...
Korte inleiding: 19.30u. Start film: 20u.
Kaarten: in vvk. ê 3, aan de kassa ê 5.
VVK: toeristische dienst, bibliotheek, leden PAL.
Organisatie: Pro Arte Lewa
Reservaties: Greta Smagghe-Vande Wiele - 011. 78 90 30 of rogervdw@pi.be

Filmforum

De contrabas
Een afgeleefde zolderkamer, een oude muzikant en zijn contrabas, levensgezel en oude
vriend. Dit zijn de ingredienten van een wervelend theaterstuk! De sensitieve auteur van
‘Het Parfum’ Patrick Süskind schreef het stuk. Paul Vanhoutte, rasacteur speelt het. Een
naam in het Vlaamse theaterlandschap, een man van bij ons. Theater pur sang.
Benefietavond ten voordele van
ZIEKENZORG ZOUTLEEUW
Zaterdag 25 januari 2003
CC ‘De Passant’

Za. 25 januari

Bazo-nieuws

Kaarten: v.v.k. ê 6 - kassa ê 7
Reservatie: Jan Muziek - 011 78 26 46
Organisatie: Doc Rock en CSC

Sport

de BAmintonclub van ZOutleeuw start vanaf dinsdag 4 februari met een nieuwe lessenreeks badminton voor volwassen. De reeks is gratis voor leden. Het lidmaatschap bedraagt ê 60 per jaar. Sindskort hebben we voor wie maar
heel sporadisch kan komen een 10-beurtenkaarten ingevoerd (ê 25). Bazo speelt iedere dinsdag en donderdagavond telkens van 20u tot 22.30u. Meer info: Roger Vande
Wiele 011 78 90 30 of rogervdw@pi.be.

Peper en Zout

Nu ook

Benefietavond

Step in Zoutleeuw

Bij dans- en bewegingsclub ‘Intermezzo’ kun je vanaf januari terecht voor Step Aerobic. Deze lessen gaan door op
donderdag van 19 tot 20u. Bij voldoende belangstelling en
inschrijvingen zal er ook op donderdag van 20 tot 21u Step
worden gegeven. Voor alle duidelijkheid:
Maandag van 20 - 21u: figuurtraining, BBB
Donderdag van 19 - 20u: Step-Aerobic
Meer info: Christel Feyaerts 011. 78 10 99
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Cultuur

ialma
Wie in het hartje van onze winter van de Spaanse zon en wamte wil genieten mag
deze spetterende avond op 1 februari in de Passant zeker niet missen.
Sinds hun 2de CD ‘Marmuladas’ krijgt ialma zeer lovende kritieken in de pers. Met
veel bijval mochten ze dan ook het Sfinks Festival 2002 openen.
De groep, die uit 5 zangeressen en 5 muzikanten bestaat, is van oorsprong “folk”,
maar richt zich nu meer tot de “worldmusic”. De teksten en traditionele Galicische
melodieën gaan wonderlijk goed samen met allerhande muziekstijlen als zigeunermuziek, flamenco en latino.
Deze avond zal op een gepaste manier aangekleed worden: versierde cafetaria en
een wijn- en tapasbar, waar u kunt genieten van een selectie Spaanse wijnen of
Cava, vergezeld van Spaanse hapjes. (Remember Saint-Amour).
De wijn- en tapasbar is open
vanaf 19u, zodat
u al voor het concert (voorzien om 20.30u) van de sfeer kunt proeven,...
Kaarten: toeristische dienst, bibliotheek, leden PAL.
In vvk ê 12. Aan de kassa ê 15.
Reservaties: Greta Smagghe-Vande Wiele 011. 78 90 30 of rogervdw@pi.be.

hartverwarmende wereldmuziek

Iguanodons

Za. 1 februari

Wo. 5 februari

Sinds Jurassic park kennen we ze allemaal. De Iguanodons, voorhistorische monsters die opgegraven werden in het Waalse Bernissart, zijn het vertrekpunt voor
een meeslepend verhaal, geschreven door Jo Van Damme (De Rechtvaardige Rechters op Canvas) en gebracht door de gekende TV-acteur en solospeler Bob De
Moor.
‘Iguanodons ‘ zit vol met ondeugende humor en heeft de
allures van een conference.
Kaarten bij de Culturele Raad, de Toeristische Dienst en in de bib.
Reserveren kan ook op 011.78 12 88. Tickets kosten ê 10. Jongeren, senioren en minder validen betalen ê 8 en schoolgroepen ê 5.

Operette & Musical in de Passant
Vele muziekgenres kwamen in de cultuurzaal al aan bod. Alleen operette en musical nog niet. Daar komt weldra verandering in.
Van vlak na de eerste wereldoorlog lag het epicentrum van de operettemuziek in onze streek in Halle-Booienhoven. Eerst in zaal Palace en daarna in de Magneet vzw. Een schitterende periode waaraan bruusk, om veiligheidsredenen, een einde kwam. Maar daarmee is de liefde voor de operette en de musical niet verdwenen, want op 8 maart 2003 om 20u zal die opnieuw klinken in De Passant.
Heel wat gerenommeerde solisten verlenen hun medewerking en ook deze van eigen bodem zullen niet ontbreken. Om dit mogelijk
te maken hebben we een nieuwe Zoutleeuwse vereniging van operetteliefhebbers opgericht. Het bestuur bestaat uit Pol Matterne, Rik
Ponsaerts en Michel Ruymen. Kaarten vanaf 15.01.2003 te koop op de Toeristische Dienst en bij de bestuursleden. Info: 011. 78 19 38.
Rik Ponsaerts

Peper en Zout
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Roger Vande Wiele

Idyllisch Zoutleeuw
Zondagmiddag, veertien graden, warm en vochtig novemberweer. “Te voet
naar Julie”, stel ik voor aan mijn vrouw en de hele schoonfamilie.
Aan het ronde punt nemen we de IJzerenweg. Dag Frans wuif ik terug. Vijfhonderd meter verder een mini-kruispunt. Rechts de middeleeuwse Koepoort. Links
de oude Kassei naar Helen. Julie wenkt, wij naar Helen.
Mooi en recht ligt zij er bij, de oude Kassei. Links krullen de vroegere contouren
van de Spaanse Citadel zich omhoog in het landschap. Driehonderd jaar geleden
was het hier een komen en gaan van Spaanse soldeniers, paarden en wagens.
Rechts rolt de groene Getevallei zich helemaal open.
Wat verder kruisen we de Dormaalsebeek. Twee maanden geleden bij de laatste
overstroming nog een kolkende rivier, nu een rustig kabbelend beekje. Aan de
oever hier woont Marcel, muzikant en filosoof samen met zijn
twee labradors, jong en zot. Dan buigt de weg naar links.
Hier stoppen wij en kijken achterom. Geen mooier zicht op
onze stad dan hier. Alleen de kerktoren, het stadhuis en de
Lakenhalle zijn hier zichtbaar in de nevelende avondzon.
Lezer, kom hier voorbij, op een vriesnacht bij wassende
maan, je waant je op weg naar een oude, geel verlichte,
reusachtige abdij, dixit Marc, vriend en huisarts in Halle-Booienhoven.
Weer een haakse bocht en dan recht op recht tussen een populierendreef en metershoge meidoornhagen naar Julie. Links, verscholen in het groen, het witte
vierkant van Roger en Greta, twee high-tech West-Vlamingen, hier na een lange
zoektocht neergestreken.
Bochtje links, bochtje rechts, dan de absolute horror voor fietser en voetganger,
(autoverkeer is hier niet toegelaten), een absoluut slechte strook van schots en
scheef gezakte kasseien.
Oef, we zijn erdoor. Links voorbij het brugje Huize Hedwig, paars en kunstig gelegen aan de Kleine Gete. En daar is Julie. Een bruin cafeetje, met een kranige
93-jarige cafébazin. Ze laat u op zondag graag zelf uw pintje uitschenken, zelf
betalen ook of wat dacht u ?
Jos Ceyssens

Stevige rock en veel ambiance met
‘Camden’ en ‘Bacon Fat’ in De Passant (PAL)

Foto’s: Roger Vande Wiele

Annemie Raes

‘Als een oude, geel verlichte, reusachtige abdij...’ Zoutleeuw gezien vanaf
de Koepoortstraat.

Peper en Zout
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Op 13 dec. werd op het stadhuis voor de 4de
keer de Deken Betsprijs uitgereikt. De prijs
van ê 2500 werd gedeeld door Paul Kempeneers (Zoutleeuw. Een toponymisch-geschiedkundige studie) en Frederik Verleysen (Bouwen aan de goede stad. Openbare werken in
Zoutleeuw 1530-1539). Deze twee wetenschappelijke studies dragen op een significante
wijze bij tot een betere kennis van de geschiedenis van onze stad, aldus het juryrapport. In 2006 is er weer een Deken Betsprijs.
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stad

Zoutleeuw

26 januari:

leeft

KVLV Zoutleeuw: ledenvergadering in het catecheselokaal
om 14u. Onderwerp: rug-en nekklachten.
KVLV Budingen: ledenvergadering “Samen aan tafel” in het
parochiecentrum om 14u.

4 januari:

27 januari:

Koninklijke fanfare Sint-Cecilia: om 20u nieuwjaarsconcert in De
Passant, met gastfanfare: “De Eendracht” van Nieuwerkerken.
vvk. ê 3, kassa ê 5.

SVV Zoutleeuw: “Bloemschikken” in het Sociaal Centrum
Grote Markt 24. De les start om 19u30 en kost ê 6.

5 januari:

Seniorenacademie ‘Nieuwe Horizonten’: voordracht door Jos
Meersmans: “Mozart, de ster van een wonderkind” (Mozart:
een wonderkind, die wij kennen uit zijn muziek. Maar wie was
de echte Mozart? Een mens met vele muzikale kwaliteiten,
maar eveneens met kleine menselijke kanten…) In het
kostershuis Dormaal van 14 tot 17u. ê 3. CM: 016. 35 96 93 en
KBG: 016. 35 96 94.
KVLV Dormaal: “Bloemschikken”, in het kostershuis om
19.30u.

28 januari:

Toeristische Dienst: 14u geleid bezoek aan de Sint-Leonarduskerk. Zie blz. 7.

6 januari:
Toeristische Dienst: Stak-Het-Oep, driekoningenfolklore. Historisch Stadhuis 18u. Zie blz. 9.
Kapellenhof: uitbeelding van levende kerststal tijdens het StakHet-Oep-gebeuren. Zie blz. 9.

12 januari:

31 januari:
Rode Kruis: nieuwjaarsreceptie met huldiging van verdienstelijke bloedgevers en vrijwilligers, Bogaerdenhof, Zoutleeuw om 19.30u.

Moedige pedaaltrappers Leenhaag: mosselfestijn in de parochiezaal van Budingen van 11.30u tot 14u en van 17 tot 20u. Inschrijvingen op 011. 58 88 10.

14 januari:

1 februari:

KVLV-Dormaal: ”Opvoeden is kwaliteiten ontdekken.” In het
kostershuis om 19.30u.

Pro Arte Lewa: “Ialma”, wereldmuziek in de Passant.
Zie blz. 13.
Ruitervereniging Sint-Leonardus: vanaf 21u jaarlijks ruiterbal
in de kantine van de atletiekpiste Tiensestraat.
SP.a Zoutleeuw, SVV & vzw Vooruit: 16de eetfestijn in Zonnegroen, St.-Truidensesteenweg 44, Zoutleeuw vanaf 17u tot
21.00 u.

15 januari: (wiP)
Pro Arte Lewa: filmforum “Moulin Rouge”. Inleiding 19.30u, aanvang film 20u. Zie blz. 12.
19 januari:
Oudercomité Katholiek Secundair Onderwijs Zoutleeuw: van 14
tot 18u pannenkoekennamiddag + posterbeurs in de refter van de
Middenschool, Stationsstraat.
Wandelclub Halewijn: wintertocht BPWC. Vertrek: parochiezaal
achter de kerk van Budingen van 8u tot 15u. Afstanden: 4, 6, 12 of
20 km. Info: Fernand Thomaere 011. 78 17 33.

20 januari:
De gepensioneerdenbond “de vooruit” gaat naar het jaarlijks
nieuwjaarsconcert te Brussel. Gastoptreden van Willy Claes en Jo
Leemans. Iedereen kan mee. Prijs: ê 18 (bus en entree). Inschrijven: Nicole Krahy 011.78 24 38 of Yvette Bronckaerts 011. 78 48 34.

21 januari:
KVLV Budingen: “Bloemschikken”, parochiecentrum om 19u.

25 januari:
Doc Rock en CSC: toneelvoorstelling: “De Contrabas”, monoloog
van Patrick Süskind door Paul Van Houtte. Zie blz. 12.

Peper en Zout

De fanfare van Zoutleeuw, traditiegetrouw op
kop, tijdens de 11 november optocht.
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2 februari:
Toeristische Dienst: 14u geleid bezoek aan de Sint-Leonarduskerk. Zie blz. 7.
SP.a Zoutleeuw, SVV & vzw Vooruit: 16de eetfestijn in Zonnegroen, St.-Truidensesteenweg 44, vanaf 11.30u tot 16u.

3 februari:
KVLV Budingen: “Werken met lood”, in het parochiecentrum om 19u.

5 februari:
De Culturele Raad: wiP: “Iguanodons’s” door Bob De
Moor. Zie blz. 13. Reserveren kan ook op 011.78 12 88.

Kinderanimatie tijdens
het bezoek van de Sint op 6 december - De Passant

6 februari:
KVLV Zoutleeuw: handig en creatief - geurige zeepcreaties,
catecheselokaal om 19.30u (ook niet-leden welkom).

13 februari:
KVLV Zoutleeuw: “Handig en creatief” - geurige zeepcreaties,
catecheselokaal om 19.30u (ook niet-leden welkom).
De gepensioneerdenbond “de vooruit” gaat naar de Kaasboerin. Gastoptreden van Dana Winner. Prijs: ê 33,50 (bus,
show en eten inbegrepen). Inschrijven bij Nicole Krahy (011. 78
24 38) of bij Yvette Bronckaerts (011. 78 48 34).

8 februari:
Atletiekclub Sparta Zoutleeuw: 11de eetfestijn in de kantine
van de atletiekpiste Tiensestraat van 18 tot 22u. Info en inschrijvingen Betty Roggen 011.78 25 08.

9 februari:
Ruitervereniging Sint-Leonardus: vanaf 9u Indoor Jumping in
het Provahof.

16 februari:
Karnaval R.V.D.G.R.: dansnamiddag derde leeftijd met Geo
Andries in zaal “De Kring” om 14.11u.
KVLV Budingen: kaas en wijn om 17u in het parochiecentrum.

10 februari:
SVV Zoutleeuw: “Bloemschikken” in het Sociaal Centrum Grote
Markt 24. De les start om 19u30 en kost ê 6.

19 februari:

11 februari:

KVLV Budingen: kookles: proeven in het buitenland, om 19u in
het parochiecentrum.

KVLV Budingen: “Bloemschikken”, in het parochiecentrum om
19u.
KVLV Dormaal: “Koken”, seizoensgerechten in het kostershuis
om 19.30u.

23 februari:
K.V.G.: pannenkoekennamiddag in de parochiecentrum Budingen, van 14.30u tot 19u.
24 februari:

‘Stil, zeg ik ...!”
Gezellen van Vliebergh - december 2002

Seniorenacademie ‘Nieuwe Horizonten’: voordracht door Jos Wellens:
“Tocht naar en door Nepal” (Een
boeiend reisverhaal … een tocht die
een interessant verhaal en mooie
dia’s heeft opgeleverd.) Kostershuis Dormaal (aan de kerk) van 14 tot 17u.
ê 3. CM: 016. 35 96 93 en KBG: 016. 35
96 94.

25 februari:
KVLV Dormaal: “Pijn en pijnbestrijding”, in het kosterhuis om 19.30u.
Grote shownamiddag in St.-Joris
Winge met Jo Valley. Info bij Nicole
Krahy (011.78 24 38), Roger Bergé (011.
78 02 42) of bij Yvette Bronckaerts
(011. 78 48 34)
Roger Vande Wiele
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Kapelstraat 15, Zoutleeuw - 011. 78 30 51

Koopjesdagen vanaf
do. 2 januari van 10 tot 18u

-40%

Extra openingsdagen: zon. 5 en
ma. 6 jan. van 14 tot 18u.
Einde reeksen: BH, slips, Sloggi,
body’s, nachtkleding dames &

-30%

heren, kinderondergoed

-50%
Solden Solden

vanaf vrijdag 3 januari 2003 om 9 uur

don. 2 januari vanaf 14 tot 18u &
Extra
n
e zon. 5 januari vanaf 10 tot 18u
koopdag

BOETIEK VIVE
wenst iedereen een fijne Kerst
en een Gelukkig Nieuwjaar.
De winkel zal open zijn op zo. 29/12 van 14 tot 18
uur en ma. 30/12 van 10-12 en van 13.30 tot 18 uur.
Solden vanaf vr. 03/01/03 - Open zo. 05/01 van 14
tot 18 uur.

modeshow

BOETIEK VIVE organiseert een modeshow
op zo. 26/01 in de ‘Waterhoek te Grazen’
toegang ê 3,- voorverkoop nu in de winkel.
St.-Truidensestwg. 3, 3440 Zoutleeuw - 011. 78 52 47

De voltallige redactie van ZoutPot
wenst alle Leeuwenaars
een voorspoedig en gelukkig 2003,
met veel interessante lectuur.

Open: van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 19u.
Zaterdag doorlopend van 9.30 tot 18 uur.
Gesloten: zondag en maandag.

Allerbeste wensen voor 2003

Carlo Mazarese
zaakvoerder

MC dak- en gevelwerken
Klein Kempenseweg 10a
3473 Waanrode
Tel. 011. 58 15 72 - fax 011.58 15 73
GSM 0475. 70 55 36
e-mail: mc.gevelwerken@busmail.net

Grote Markt 25 - 3440 Zoutleeuw
tel. 011. 78 50 02 - 011. 78 50 03

Open van 12 tot 14.30u en van 18 tot 21.30u
zaterdagavond tot 22u

Maandagavond en woensdag gesloten

Ontwerp: Vierkant Grafisch - Druk: Drukkerij Peeters

Lingerie Mabecca

Stadspersoneel Zoutleeuw • Deel II: Openbare werken en onderhoudsdienst
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Dienst schoonmaak
20. Cachard Carine
21. Cultiaux Chris
23. Mievis Ingrid
24. Peetermans Francine
25. Struys Marie-Elise
Van Belle Jeanine *

Openbare werken en groendienst
Barlé Marc*
26. Beelen Roger
27. Dehairs Marc
28. Dewil Marc
Engelbos Freddy*
29. Joris Peter
30. Kellers Bernard
Kempeneers Michel*
31. Roggen Guy
Swartenbroeckx Joseph*
32. Swinnen Raymond
33. Toelen Gilbert
Willems Roger*
34. Willems Etienne

* Niet aanwezig op fotosessie

Foto: Roger Vande Wiele

Deel II: Openbare werken en onderhoudsdienst, Lewastraat 3, Zoutleeuw
De andere diensten komen in de volgende nummers van ZoutPot aan bod.

Ocmw Zoutleeuw

Openingsuren stadsadministratie

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

maandag:
GESLOTEN
di-wo-do-vr-za: van 08.30u tot 12u
di-wo-vr:
van 13u tot 17u
do: GESLOTEN
van 13u tot 17u
OPEN
van 17u tot 20u

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

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

011. 78 44 61

011. 78 91 70

Nieuwe openingsuren PWA
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)

