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Beste stadsgenoten

slot Zoutverhaal

In de westerse wereld zijn er vandaag de dag zo’n 10.000 professionele zoutinstallaties, die per jaar meer dan 200 miljoen ton NaCl produceren. Dat gaat van
steenzout of haliet uit het Duitse Wienhausen, het vacuümzout uit de aardlagen
van het noordoosten van Nederland tot het zeezout uit de Atlantische Oceaan, de
Middellandse Zee, de Rode en de Dode Zee.
De zee levert culinair het meest waardevolle, maar ook duurste zout op. In het
Franse Guérande liggen nu nog de zoutbekkens die de Romeinen aanlegden voor
het bekomen van de beroemde fleur de sel. Dit zout met zijn viooltjesgeur en zijn
bijzonder fijne smaak wordt vrij snel verkregen, nadat het verdampingsbassin
met zeewater is volgelopen. Net op het kristallisatiepunt vormt er zich een flinterdun wit laagje. Met behulp van een hark wordt dit voorzichtig van het water gehaald. Heel arbeidsintensief voor heel weinig resultaat: 1 kg per 35m2 ! Kostprijs in
de winkel…meer dan ê 0,50!
In het normale Leeuwse zoutvaatje van moeder-de-vrouw zit het huis-tuin-enkeukenzout nl. tafelzout, meestal heel fijn gemalen en gemengd met een antiklontermiddel. Het kan ook grof zijn, als de kristallen heel gebleven zijn. Zelf doet
zij er wellicht nog enkele rijstkorrels in, om het overtollige vocht aan de zoutkristallen te onttrekken en het potje droog te houden.
Maar als onze keukenprinses bij de tijd wil zijn, gebruikt ze zeezout. Dit modeverschijnsel heeft alles te maken met ons verlangen naar een gezondere levenswijze.
Hoe meer wij in ons beroepsleven door het gebruik van kille technologie vervreemden van het simpele, hoe meer we dat in ons huiselijk leven willen compenseren door het gebruik van natuurlijke dingen. In lifestyle magazines, kookprogramma’s op radio en tv worden we dagelijks bestookt met dat soort modieuze
nieuwspraak. Zout in de keuken mag, op voorwaarde dat het zeezout is. Want
zeezout wordt door de natuur zelf gemaakt! De natuur is goed. Dus alles wat natuurlijk is, kan. Dus vinden we in de winkel deze soort ook grof en fijn.
Vlamingen en dus ook Leeuwenaars eten en drinken graag goed. Het hoort een
beetje bij onze Bourgondische aard. Maar dat houdt in dat we af en toe wel eens
een probleem hebben met onze aders en ons hart. De arts raadt dan meestal een
streng zoutloos dieet aan. Dat komt hard aan, want zo’n advies staat haaks op
onze eeuwenlange gewoonten. Maar geen nood, de fabrikant heeft al nepzout
gemaakt om onze zoutcultuur te bestendigen. Ook dat staat in de rekken van het
grote warenhuis. Dieetzout heeft een heel andere samenstelling dan keukenzout.
Het natrium en chloor zijn dan respectievelijk vervangen door kalium en ammoniumchloride (salmiak).
Statistisch gebruiken we gemiddeld 9 gram zout per dag, terwijl we eigenlijk met
1.5 gram voldoende hebben om onze waterhuishouding, het beendergestel, de
spijsvertering en de weefselspanning in ons lichaam op peil te houden.
Zout mag dan wel levensnoodzakelijk zijn, “maar trop is teveel en teveel is trop!”,
heeft eens iemand gezegd.

U kent ze ongetwijfeld nog: de gemeente”werkers” van Aarschot, leunend op hun spade en genadeloos
tentoongesteld in het ondertussen ook reeds ter ziele gegane T.V.-programma “ECHO”. Van de gemeentebedienden werd in één moeite door aangenomen dat ze zich ook niet te pletter werkten. Die tijden zijn definitief voorbij. Om te beginnen kijkt de burger niet meer monkelend toe bij dergelijke taferelen, maar realiseert zich dat daarbij met zijn belastinggeld wordt geknoeid. En de gemeentebesturen hebben beseft dat
tewerkstelling geen vorm van dienstbetoon is, maar een onontbeerlijk instrument in het uitbouwen van een
degelijke dienstverlening aan de burger.
In Zoutleeuw en ik neem aan ook in de andere steden en gemeenten, werken thans gemotiveerde, gevormde en ook beter betaalde mannen en vrouwen. Wij mogen vandaag
fier zijn op onze arbeiders en bedienden, die een ongebreidelde inzet koppelen aan deskundigheid en enthousiasme. Maar zoals de titel van alweer een ander T.V.-programma
luidt: “Alles kan beter”.
De gemeenteraad heeft dan ook een volledig nieuw personeelskader goedgekeurd, waarbij zowel arbeiders als bedienden werden ingedeeld in diverse, gespecialiseerde diensten
met aan het hoofd telkens een ploegbaas of diensthoofd. Deze ploegbazen en diensthoofden dienen dan zelf verantwoording af te leggen tegenover de werkleider van de
technische dienst en de stadssecretaris. Ieders werk en verantwoordelijkheden werden
nauwkeurig omschreven en vastgelegd.
Omdat er aan een gemeentebestuur steeds meer eisen gesteld worden, zowel door de hogere overheden als door de burger, zijn er ook bijkomende aanwervingen voorzien. Op
de administratie wordt een voltijdse milieuambtenaar een noodzaak net zoals een erkend
stedenbouwkundig ambtenaar en in de technische dienst laat de noodzaak aan arbeiders
met ervaring zich gevoelen.
De politie blijft een ander zorgenkind. En hier gaat het wel om de centen. Zoals de cijfers momenteel gekend zijn, kost de eengemaakte politie aan de stad Zoutleeuw in 2002 meer dan ê 650.000 of meer dan 26
miljoen fr. In 2001 kostte de politie 18 miljoen aan de stad Zoutleeuw. Een verschil dus van meer dan 8 miljoen fr. De recent nog in het parlement herhaalde verklaring van de eerste minister “dat de politiehervorming geen meerkost betekent voor de gemeenten” blijft dus wat ze al altijd geweest is: een pertinente leugen! De naweeën van de politiehervorming worden ondertussen, zij het moeizaam, verteerd en beginnen
langzaam te resulteren in een betere werking van de diverse politiediensten.
De recherche heeft zeer recent belangrijke successen geboekt inzake dossiers van diefstal en inbraak en de
verkeersdienst zet zijn oorlog tegen de snelheidsduivels onverminderd voort.
Ook in de laatste maanden van dit jaar zijn er nog diverse snelheidscontroles gepland in onze stad. Op dit
eigenste ogenblik is trouwens in onze politiezone Landen - Linter - Zoutleeuw de kaap van de honderdste
intrekking van rijbewijs overschreden. Een verwittigde man of vrouw... U kent het wel.
Misschien zegt U: dit is al te streng! Wel bedenk dan eerst en vooral dat wij alleen maar de bestaande wetten en verkeersreglementen doen eerbiedigen en bedenk vooral: een mentaliteitswijziging, waarbij ons
voor zwakke weggebruikers en kinderen moordend verkeer wordt omgebogen naar een mensvriendelijk
verkeer, moet absoluut worden afgedwongen. Wetten en reglementen aan zijn laars lappen is vaak een
kwestie van bruut egoïsme. De gewezen premier Kok van Nederland zei daarover: “Een moraal van ‘ikke en
de rest kan stikken’ is de bijl aan de wortel van de verzorgingsstaat”.

Toon Willems
Uw burgemeester
Rik Dehairs
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droge voeding

Gemeenteraadnieuws
lawine van altijd maar nieuwe milieureglementeringen.
Wellicht ware het beter als eerst de bestaande wetgeving
terzake zou worden uitgevoerd en dat er een strikt handhavingsbeleid inzake milieudelicten zou worden gevoerd in
plaats van altijd maar papieren bergen te creëren waarin
de gemeentelijke administratie en dus zeker de burger zijn
weg niet meer vindt. Uiteraard blijft ook de financiering
voor de gemeenten een groot probleem.

- Met ingang van 01.07.2002 wordt de kilometervergoeding
voor het gemeentepersoneel opgetrokken naar ê 0,2677/
km. Dit bedrag is gelijk voor alle rangen en graden en onafhankelijk van het belastbaar vermogen van de wagen.
- Een bedrag van ê 3.718 is voorzien als uitzonderlijke toelage aan voetbalclubs Halle VV en RD Zoutleeuw voor jeugdsamenwerking. De beide clubs hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

- Het algemeen concept en het uitgangsbeginsel van het
huishoudelijk afvalstoffenplan 2003-2007 is voorkoming en
brongericht handelen en het principe de vervuiler betaalt.
De algemene opmerking van de gemeenten is ook hier dat
er een structurele cofinanciering zou moeten zijn vanwege
de Vlaamse overheid en dat de beleidsruimte terzake voor
de gemeenten zelf te veel wordt aangetast, in dit geval ten
voordele van de provincies. Het risico is hier dan ook dat
het afvalstoffenbeleid door de provincies zal worden gevoerd en dat de gemeenten achterblijven met de factuur.
Wat Zoutleeuw betreft zien we vanaf 2001 een merkelijke
daling van het totaal geproduceerde en opgehaalde afval.

- De bijdrage voor deelnemers aan sportkampen wordt vastgesteld op ê 3 voor een halve dag en ê 5 voor een ganse
dag.
- De aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor secretaris en tegelijkertijd ook voor ontvanger worden gewijzigd
conform de opmerkingen van de gouverneur, zodat er dus
te staan komt: “één van de diploma’s die in aanmerking
worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen
van niveau 1 in de rijksbesturen en een diploma van de volledige cyclus van de leergangen administratieve wetenschappen.”

- Een uitzonderlijke toelage voor jeugdwerking wordt aan de
volgende sportclubs toegekend:
Atletiekclub Sparta: ê 868,45
Volleybal Tarco: ê 591,08
Rijvereniging St.-Leonardus: ê 69,98
Hakko Ryu: ê 419,96
Wandelclub Halewyn: ê 33,69
In totaal wordt er dus ê 1983,15 uitgekeerd.
(De voetbalverenigingen werden hier niet meer weerhouden aangezien zij een beroep kunnen doen op andere, specifieke gemeentelijke financieringsbronnen.)

- Bij besluit van 02.09.2002 van de gouverneur wordt de rekening over het dienstjaar 2001 definitief en ongewijzigd
vastgesteld met een budgettair resultaat van 67.534.935 fr.
in de gewone en 9.695.245 fr. in de buitengewone dienst.
- De betoelaging voor de acties voor het project “duurzame
en groene scholen” gevoerd in de periode 2001-2002, werd
geëvalueerd naar selectieve inzameling en voorkoming van
allerlei soorten afval.
De scholen “De Bron”, De Sint-Leonardus Middenschool en
Zonnegroen ontvangen ê 500. De St.-Leonardusbasisschool
en het BLO type 8 ontvangen elk ê 300, campus Leeuwerveld ontvangt ê 100. Ook onze stedelijke kleuterschool “De
kleine Picasso” heeft de nodige inspanningen gedaan. Aan
hen wordt ook een bedrag van ê 100 toegekend door verhoging van de kredieten.

- Het bibliotheekbeleidsplan 2003-2007 moet voor 01.10.2002
bij de Vlaamse Minister van Cultuur worden ingediend. Het
beleidsplan van onze bibliotheek omvat een aantal diverse
hoofdstukken waarbij eerst wordt nagegaan hoe het beleid
van de bib wordt afgestemd op het gemeentelijk cultuurbeleidsplan, het geeft vervolgens een schets van de momenteel bestaande toestand, trekt daaruit gemotiveerde
conclusies en eindigt met algemene en concrete doelstellingen te stellen en wijst op de daartoe benodigde beleidsinstrumenten en middelen.
Het beheersorgaan gaf in zitting van 10.09.2002 een unaniem gunstig advies over dit beleidsplan en de gemeenteraad volgt dat advies.

- Het algemeen concept en het uitgangsbeginsel van het
ontwerp-milieubeleidsplan 2003-2007 luidt: “duurzame
ontwikkeling”.
Als algemeen advies moeten we hierbij toch stellen dat hogere overheden weer eens op een weinig doorzichtige en
coherente manier taken afwentelen op de lagere besturen.
De laatste jaren worden de gemeenten overspoeld door een
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richt in de kleuterschool te Booienhoven, waarbij Tony Janssen
alle mogelijke hulp biedt bij aankopen, selecteren en installeren van de gepaste software. De financiering gebeurt door
het Departement Onderwijs.

- De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst ICT
met de gemeentelijke basisschool Linter goed. Bij dit ICTproject behoudt iedere school haar eigen werkingsmiddelen.
Om de veertien dagen wordt 1 lesuur ITC-coördinatie inge-

Alle stadsdiensten zullen op 24.12.2002 en 31.12.2002 vanaf 12u een 1/2 dag gesloten zijn.
De B.K.O. is van 24.12.2002 tot 01.01.2003 volledig gesloten.
De Toeristische Dienst zal van woensdag 25 .12.2002 tot 2 januari 2003 gesloten zijn.

FLASH !

Mededelingen van de overheid
Ministerie van
Middenstand en Landbouw

Kerkhof Budingen

Naar aanleiding van de overstroming op 28.08.2002 blijft de
uitslag van de onderzochte stalen van de landbouwgrond in
functie van de dierenvoeding onder de wettelijke norm. Er is
dus geen probleem voor wat de dierenvoeding betreft.
Wat de menselijke consumptie betreft, deelt het federaal
agentschap voor veiligheid in de voedselketen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw mee, uit voorzorg
geen groenten uit overstroomde tuinen te gebruiken.

Gelet op het geringe aantal begraafplaatsen dat nog beschikbaar is, zullen alle gewone graven in volle grond en zonder
concessie, van vóór 1971, verwijderd worden tijdens het voorjaar 2003. De namen van de betrokken overledenen en het
grafnummer staan vermeld op de lijst, gevoegd bij het bericht
dat uithangt bij de ingangen van het kerkhof. Familieleden die
een graf wensen te behouden kunnen een concessie aanvragen
en dat vóór 31 december 2002.
Een concessie voor een termijn van 15 jaar kost ê 298.
Inlichtingen: 011.78 91 78.

Wijziging van de tarieven van de
Intercommunale watermaatschappij
Ossenwegstraat 1a, 3440 Zoutleeuw
Willekensmolenstraat 122, 3500 Hasselt
Tel. en permanente wachtdienst: 011. 22 77 82

Toeristische Dienst
Tussen kerstmis en nieuwjaar is de Toeristische Dienst
gesloten. Zie flash blz. 5 Wij raden u dan ook aan, indien u de komende feestdagen iemand een pakket met
streekprodukten wilt cadeau doen, dit tijdig te bestellen
(011.78 12 88).
U kunt al een korf met producten uit eigen streek
samenstellen vanaf ê 12,50: Liefs Dröpke, wijn, confituren, appelsap, streekbieren, mosterd of honing,…

Vanaf 1 januari 2003 zullen volgende tarieven inzake
meerverbruik en abonneegeld van toepassing zijn:

abonneegeld
verbruik
15 m3 per gedomicilieerde
tot 5000 m3
bovenop

Droge voeding

Limburg
ê 35,70/jaar

Vlaams-Brabant
ê 35,70/jaar

gratis
1,22/m3
1,02/m3

gratis
1,44/m3
1,24/m3
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Mededelingen van de overheid

(vervolg)

Veiligheid van uw kinderen in het verkeer
Eén ongeval op drie is te wijten aan
overdreven of onaangepaste snelheid.
Onaangepaste snelheid is een van de belangrijkste oorzaken van de verkeersonveiligheid. Ze beïnvloedt niet enkel de
objectieve verkeersonveiligheid, maar ligt tevens aan
de basis van de subjectieve
onveiligheid.
De voornaamste doelstelling
van deze campagne is, de
bestuurders te overtuigen
hun snelheid aan te passen
in schoolomgevingen. Op termijn is het
onze bedoeling om een brede maatschappelijke consensus
Een prioriteit voor te bereiken over de nehet stadsbestuur gatieve effecten van
snelheid in het verkeer.
De boodschap is duidelijk: de veiligheid
van kinderen hangt af van uw rijgedrag!
Dus: als u niet voor uzelf wilt vertragen,
doe het dan voor de kinderen!
Naast de cruciale rol bij het ontstaan van
ongevallen, is snelheid ook een bepalende factor voor de ernst ervan. Snelheid is
bovendien gevaarlijker voor de zwakke
weggebruikers dan voor bestuurders: zo
bedraagt het risico van overlijden 5% bij
voetgangers die tegen 30 Km/u door een

voertuig worden aangereden. Bij 50
Km/u stijgt dit risico tot 45 %, bij een
aanrijding met 80 Km/u hebben ze praktisch geen overlevingskansen ...
Deze cijfers illustreren, voor zover dit
nog nodig is, het nut van de invoering van zone 30 in schoolomgeving. 30 Km/u is een aanvaardbare snelheid die de kinderen in staat stellen een ongeval met een motorvoertuig te
overleven.
Onze diensten zijn bezig met
een geïntegreerde aanpak waarin zowel
infrastructuurgebonden aspecten als
preventieve en repressieve snelheidscontroles aan bod komen. Wij zijn er ons ook
van bewust dat er geen mirakeloplossing
bestaat.
Tijdens de komende maanden geven wij
prioriteit aan veiligheid van kinderen in
het verkeer en in het bijzonder in schoolomgevingen.
In de toekomst zullen het aantal snelheidscontroles drastisch opgevoerd worden, zowel aan de hand van onbemande
camera’s als door bemande controles.
Het dossier van de onbemande camera’s
voor onze politiezone is definitief, mogelijk zijn deze onbemande camera’s reeds
operationeel voor het einde van 2002.
Een socialer verkeersgedrag is dringend
nodig in schoolomgevingen. Recent werden een 80-tal mensen opgeleid tot gemachtigde opzichters. Het is hun taak
om kinderen op een verkeersveilige manier te laten oversteken en/of te begeleiden. Snelheid minderen en hun aanwijzigingen respecteren is gewoon een uiting
van elementaire beleefdheid. Het wordt
hoog tijd dat we ons in het verkeer en in
het bijzonder in schoolomgevingen socialer en respectvoller gaan gedragen. Er
is geen enkele reden om de bestuurder
die overdreven snel rijdt, te verontschuldigen.

De Vlaamse Liga
Tegen Kanker
De Vlaamse Liga Tegen Kanker organiseert van maandag 3 februari tot
vrijdag 7 februari 2003 een vakantieweek voor alle kankerpatiënten
eventueel vergezeld van een begeleider (vriend(in), partner, familielid,..) in vakantiecentrum “Ter Duinen” te Nieuwpoort. De prijzen zijn
democratisch, afhankelijk van het
maandelijkse netto gezinsinkomen.
In het vakantieoord is er medische
begeleiding, kinesitherapie en aangepaste voeding mogelijk.
Inlichtingen: Lieve Lenders, Ravenstraat 98 te 3000 Leuven, 016. 23 00
91. lieve.lenders@tegenkanker.be

Een antwoord
op al uw vragen
omtrent stookolie
Bijna 2 miljoen gezinnen in België
verwarmen hun woning met stookolie.Indien u vragen hebt omtrent
rationeel energiegebruik of op de
hoogte wilt blijven van de laatste
nieuwe technologieën en evoluties
dan kunt u terecht bij het adviespunt
van Informazout vzw.
Voor info over stookoliereservoirs,
nieuw of bestaand; een lijst van erkende technici of installateurs belt u
naar 078. 152 1 50 of mailt u naar
info@informazout.be.
Voor niet-dichte stookolietanks is het
nummer 078. 150 145.
U heeft vragen over rationeel energiegebruik, verwarmen met mazout
of u wenst een gratis, persoonlijke
energieberekening vorm dan 078.
152 150, of surf naar: www.informazout.be

Open MAR over thuiscomposteren

Interessepeiling

De MilieuAdviesRaad wil burgers inspraak geven inzake het milieubeleid
van de stad. Vanaf dit jaar zullen er per
jaar ook twee “Open-MAR’s” georganiseerd worden. Hierop zijn niet alleen de
leden van de MAR, maar alle inwoners
van de gemeente uitgenodigd.
Op 13 november 2002 vindt de eerste
“Open MAR” plaats om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis met de volgende agenda:
- voorstelling van de MAR (dhr. Van De
Weeghe, Voorzitter MAR Zoutleeuw)

Er zijn veel ‘Vlaamse Minder Mobielen Centralen’ (MMC), ook in onze
buurgemeenten. De MMC richt zich
vooral naar mensen met een beperkt inkomen en verplaatsingsproblemen. Deze verplaatsing kan
enkel maar
als voor het Vrijwilligers gezocht
traject geen
openbaar vervoer voorzien is. Vrijwilligers vervoeren de gebruikers
en ontvangen hiervoor een kilometervergoeding van ê 0,25. Bijkomend wordt een omnium- en een
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De plaatselijke
MMC verzorgt de administratieve
formaliteiten en brengt de gebruikers en de chauffeurs met elkaar in
contact volgens de voorschriften
van Taxistop vzw.

- de compostmeesterwerking (Liesbet
Cox, duurzaamheidsteam Interleuven)
Hoe kun je compostmeester worden, wat
houdt dit in, welke ondersteuning geven
de gemeente Huldenberg de intercommunale Interleuven, … Verschillende
composteersystemen (Liesbeth Cox,
Duurzaamheidsteam Interleuven) welke
systemen bestaan er, wat zijn de voor en
nadelen, waar en hoe worden ze het
beste toegepast, …
Dus, iedere milieubewuste Leeuwenaar is
van harte welkom.

Hernieuwing aanvraag taxicheques:
Gebruikers van taxicheques worden eraan herinnerd dat zij voor 01.12.02 een nieuwe
aanvraag moeten indienen bij de Stadsadministratie. In principe hebben de huidige
gebruikers reeds een aanvraagformulier ontvangen. U kunt altijd een aanvraagformulier bekomen bij de stadsadministratie. Het huidige taxichequeboekje mag enkel in
2002 gebruikt worden. Als u tijdig aanvraagt, kunt u vanaf januari 2003 het nieuwe
taxichequeboekje komen afhalen.

De Kringwinkel Hageland
Kringloopcentrum Hageland heet vanaf 9 oktober ‘De kringwinkel Hageland’.
Hiermee wordt een nieuw tijdperk ingeluid van nog betere samenwerking met andere
kringloopbedrijven, want achter de naamswijziging, schuilt een duurzaam engagement: een doorgedreven professionalisering en kwaliteitsverbetering op alle gebieden.
Meer info: Nancy Vandenberghe: 016 82 46 91, Fax: 016 82 46 92,
kchageland.staf.nancy@busmail.net
De Kringwinkel Hageland op de Torsinplaats 12 in Tienen, is open van 10 tot 17.45u, zaterdag tot 16.30u. 016 82 46 91

11 november 2002: Wapenstilstand
Deze belangrijke dag in de Belgische geschiedenis wordt in onze
stad op een passende wijze herdacht. Na een eucharistieviering in
de Sint-Leonarduskerk, waarvoor de oud-strijders, scholen, verenigingen (in traditionele klederdracht)… uitgenodigd worden, volgt
een kleine optocht, begeleid door de fanfare, naar het oorlogsmonument. Hier houdt de burgemeester een korte toespraak. De stoet
trekt dan naar het Historisch Stadhuis, waar iedereen verwelkomd
wordt met een drankje.

Roger Vande Wiele

Droge voeding

Indien U geïnteresseerd bent om
mee te werken of bijkomende inlichtingen wenst, kunt u contact
opnemen met de stadsadministratie 011.78 91 73 (H. Coopmans) of
surf naar:
http://www.taxistop.be.
Indien er voldoende kandidaatchauffeurs zijn, kan het stadsbestuur overgaan tot daadwerkelijk
oprichting van een MMC.

Roger Vande Wiele

6

Zoutpot nr.12/2002

Droge voeding

7

Zoutpot nr.12/2002

Prijsuitreiking “duurzame school”
Oxfam wereldwinkel

Afvalnieuws
Daarom raadt het stadsbestuur u aan:
• koop vooral afvalarme producten zoals glazen flessen
i.p.v. plastiek drankverpakking
• sorteer maximaal uw afval
• plak desgewenst een anti-reclamesticker op uw brievenbus
• composteer uw GFT-afval
• Grof vuil kan enkel maar meegeven worden indien er
een sticker wordt aangebracht op elk afzonderlijk voorwerp of op elke samengebonden bundel waarvan het
gewicht niet hoger is dan 30 kg en het volume lager is
dan 1m3. Omwille van technische redenen kunnen geen
voorwerpen langer dan 2m meegegeven worden bij
deze ophaling.
• Elektronische apparaten die voornamelijk metalen bevatten (b.v. koelkasten, wasmachine…) kunnen niet
meer meegegeven worden met de huis-aan-huisinzameling van oude metalen. Ze kunnen gratis afgeleverd
worden op het containerpark.

De afvalcijfers - dit zijn de opgehaalde hoeveelheden van
de diverse fracties uitgedrukt in ton - van het eerste semester 2002 in vergelijking met hetzelfde semester in 2001
zijn de volgende:
Fracties

opgehaald
in 2001

opgehaald
in 2002

verschil

283.94
496.82
56.63
232.14
110.01
30.76

286.08
487.02
58.02
235.64
100.30
53.90

+ 2.14
- 09.80
+ 01.39
+ 03.50
- 09.71
+ 23.14

Restfractie
GFT
PMD
Papier
Glas
Grof vuil

Gelijkaardige vaststellingen als bij de afsluiting van het eerste kwartaal (zie Zoutpot nr. 10 - 2002).De opgehaalde hoeveelheid aan restfractie is in 2002 gestegen. Een tendens die
zich voordoet in het ganse arrondissement. De opgehaalde
hoeveelheid GFT is met bijna 10 ton verminderd.
Opmerkelijk is de belangrijke vermindering aan ingezamelde glashoeveelheden. De markantste vaststelling is de aanzienlijke verhoging van het ingezameld grof vuil.

De cijfers van het containerpark zullen in een volgende
editie toegelicht worden.

Oxfam wereldwinkel-Zoutleeuw zoekt...
- mensen met oog voor het Zuiden.
- mensen met helpende handen, om die
toe te steken tijdens de verkoop van
onze eerlijke handelsproducten (b.v.
Kerstbeurs).
- mensen met een auto, om op dergelijke standjes al het materiaal ter
plaatse te krijgen en weer terug naar
de winkel te brengen.
- mensen met ideeën, om in Zoutleeuw
de Wereldwinkel en/of andere Derde
Wereld-activiteiten meer in de kijker
te zetten.
- mensen met een creatieve geest en
handige handen, om regelmatig mee
de winkeletalage te verzorgen.
Kortom, we zoeken u!
Spring eens binnen op dinsdag of vrijdag tussen 17 en 19.30u, of op een ander
moment, wanneer het u past.
Oxfam Wereldwinkel, Dungelstraat 10,
Halle-Booienhoven (011. 78 43 86)

Cursussen
C.V.O. - S.V.V.
Brabant Volwassenenonderwijs: Naaien

dingssessie Women @ Work georganiseerd. Daarin wordt
geoefend op een aantal basisvaardigheden die belangrijk
zijn bij het vinden en houden van een aangepaste job. Bedrijfsbezoeken, meeloopdagen en stages behoren tot de
mogelijkheden.
De cursus is al half oktober gestart in de Werkwinkel Tienen Veldbornstraat 3 en duurt 7 weken (maandag en
dinsdag namiddag). Het is gratis met behoud van het vervangingsinkomen. De voorwaarden zijn: vrouw - geen diploma HSO ofwél diploma beroeps, maar geen 7de jaar.
Info: 016. 815 815 (Open School Tienen)

Gewoon zelf je mode maken! Kiezen en combineren uit modellen, stoffen en kleuren.
Afwerken volgens de nieuwste technieken en daarna pronken.
Ben je geïnteresseerd? Iedereen vanaf 16 jaar is van harte
welkom. De lessen gaan elke woensdag tussen 19 en 21.30u
door, in het Sociaal Centrum Grote Markt 24, Zoutleeuw.
Deze cursus is erkend door het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap - Departement onderwijs. Brevet bij het beëindigen van iedere cyclus.
Inschrijven voor deze cursus kan nog tot 30.11.2002 (schooljaar 2002-2003).
Voor meer inlichtingen 02. 546 14 31 of
cvo.svv.brabant@belgacom.net

Voor een uitgebreid gamma eerlijke
voeding, originele geschenken met een
meerwaarde, informatie over eerlijke
handel, kom ons ook tijdens de Kerstbeurs bezoeken in de Passant op zondag 8 december.

schooljaar 2001-2002
De stad Zoutleeuw heeft destijds de
milieuconvenant 2000-2001 onderschreven. Men zou rond 5 thema’s
werken: afvalvoorkoming, het gebruik van duurzame grondstoffen,
vermindering van bestrijdingsmiddelen, het terugdringen van het waterverbruik en het terugschroeven
van het energieverbruik. De scholen
waren onze doelgroep, omdat ze immers een groot deel van de bevolking kunnen sensibiliseren.
Op 21 november 2001 werd het project ‘duurzame school’ voorgesteld.
De scholen konden zich voor één of
meer thema’s engageren. De intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar maakte nadien na afspraak,
een inventaris en planning op, zodat
de verschillende activiteiten gedurende heel het schooljaar konden
plaatsvinden. Na een positieve evaluatie op het einde van het schooljaar
zullen de scholen per positief onderschreven en geëvalueerd onderdeel
een beloning ontvangen van ê 100
voor de aankoop van materiaal voor
milieudoeleinden.
De deelnemende scholen en hun beloning vindt u terug in het gemeenteraadnieuws blz. 4.

1. Cursus stoppen met roken van 04.11.2002 tot 08.11.202 in
het secretariaat - Groenplaats 2 Zoutleeuw.
2. Cursus babymassage op woensdag 20.11, 27.11,
04.12.2002, in het secretariaat - Groenplaats 2 Zoutleeuw.
3. Infoavond over reuma in het kostershuis van Dormaal.
Info: Gert Lismont 011. 78 47 97.

Voor de werkzoekende vrouwen in onze regio wordt in het
najaar door het Subregionaal Tewerkstellingscomité in
samenwerking met Open School Tienen, een nieuwe oplei-

Als ondersteuning van dit scholenproject heeft Interleuven i.s.m. de
stad Zoutleeuw een kindvriendelijke
en interactieve milieutentoonstelling
kunnen huren die aangepast is aan
de verschillende onderwijsniveaus.
De voorgestelde onderwerpen waaronder afvalpreventie, water, energie,
milieubewust winkelen,… stemmen
overeen met de clusters die opgenomen worden in het nieuwe scholenproject en in de samenwerkingsovereenkomst.
De tentoonstelling liep van 16 oktober tot 24 oktober 2002 in de zaal De
Kring (Vincent Betsstraat 8) te Zoutleeuw. Deze tentoonstelling was
vooral gericht naar de scholen, maar
kon ook bezocht worden door andere
verenigingen.

Christelijke Mutualiteit

Women @ Work

Vanaf het schooljaar 2002-2003 heeft
de intercommunale Interleuven en
de Provincie ervoor geopteerd om
samen te werken en met één gemeenschappelijk milieuproject naar
buiten te komen. Het gezamenlijke
project draagt de naam MOS? DUS!
‘Milieuzorg Op School? Duurzame
School! ‘ en vervat de expertise van
zowel de Intercommunale Interleuven als de provincie Vlaams-Brabant. De scholen kunnen bij dit project rekenen op concrete educatieve
en organisatorische ondersteuning
vanuit de stad én de provincie
Vlaams-Brabant.
Het project is opgebouwd rond 6
clusters: afvalpreventie, natuur op
school, water, verkeer, energie, en
het oprichten van een milieuwerkgroep. Iedere cluster bevat 2 pakketten, zodat elke school volgens
haar niveau en mogelijkheden aan
het project kan participeren.

Roger Vande Wiele

Droge voeding
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Sport &
Cultuur

Bevolking
Zoutleeuw
Geboorten
De Mol Silke
Drillieux Brent
Kees Luna
Marsé Sim
Mellaerts Zoë
Prouvé Tim
Vandenberghe Lotte
Van Wijnen Sem
Overledenen
Degreef Gabrielle
Hendrickx Josephine
Hermans Gaston
Jordens Bertha
Menten Lucien
Van Maria
Vandenwijngaerden
Alphonse
Vanermen Marie
Vanrykel Gerardus
Nieuwkomers
Janssens Petra
Jorissen Marie
Reniers Hermina
Mariën Kristiaan en Jeukens
Noëlla met kinderen Peter,
Catharine en Alex
Matterne Steve
Nysen Tom - Scheers Katrien
en dochter Elise
Vandevelde Kevin
Herbots Francky en Thiry
Anja
Lambeets Campos Aileen
Neven Nadia
Paulussen Emile - Beelen
Louisa

Droge voeding

Idyllisch Zoutleeuw

van 1 augustus tot 30 september 2002

Ghysels Nathalie en kind Lion
Coralie
Teirlinck Johan
Therssen Danny en Thomas
Anja
Rombaut Esther

Vanderseypen Daisy
Deroye Evy
Coppens Rose en kind
Coppens Zoë
Carette Wouter
Hayen José
Thomas François
Goetelen Steven

HalleBooienhoven

Budingen

Geboorten
Millis Carleen
Schoofs Kobe
Vandendries Maik
Vanherck Senne

Geboorten
Bangels Helena
Flussie Dylan
Foriers Demi
Grymonprez Nele
Laforce Bill
Lagache Victoria
Mertens Kenji
Steenwinckel Wout
Vandevelde Jens
Vangoidtsenhoven Dylan

Overledenen
Foriers Jacqueline
Mathijs Joseph
Mees Maria

Overledenen
Barlé Désiré
Lejeune Eduardus
Nijns Edmond
Stiers Marcellus
Nieuwkomers
Poffé Sarah
Hermans Marleen en
kinderen, Van Ermen Kiara,
Kendra en Shani
Latinne Serge en
Henot Kristel
Vandevelde Kris en Van
Otten Anneke

10

Nieuwkomers
Coart Hugo
Crevits Lies
Garcia-Morilla Manuel Fernandez Rodriguez en
kindenen Garcia-Marilla
Christopher en Wendy
Puystiens Annick en dochter
Khan Yasmine
Strauven Kristof-Crevits Lies
Vandevoort Marie
Van Eyken Wendy
Cancraywinkel Peter en
Claeskens Sylvia
Wouters Lind
Pipeleers Eddy - De Lembre
Sabrina en kind Pipeleers
Laetizia

Huwelijken
Briers Mario en Komnata Els
Brône Istvan en Francis Daisy
Fosse Marco en Stouthuysen
Heidi
Henot Gunther en Lenaerts
Leen
Janssens Bart en Mielczarek
Catherine
Putzeys Wim en Leenen
Wendy
Sybens Kurt en Denivel Anne
Vanderbruggen David en
Torsin Sandra
Vandermeulen Johan en
Dumon Annick
Vlayen Werner en Coenen
Irena
Vranken Robert en Liesmons
Katrien

De Passant

Laatste zondag van september, blauwe hemel, frisse herfstzon, vijf uur namiddag.
Vanuit Linter fietsen wij rustig peddelend richting Budingen. Het is kalm
en stil op de ijzerenweg. Eén enkele fietstoerist komt ons halverwege tegemoet.
Daar ligt Terhagen, sluimerend in de
late septemberzon. Rechts van ons het
“Ruthuizeke”, een halve eeuw geleden
nog een kleine halte tussen Linter en
Budingen.
Vlak voor ons de kapel van O.L.V. van
de rozen, 15 jaar geleden eigenhandig gebouwd door Natalie en haar zoon
Paul. Wij nemen rechts de Getestraat, na vijftig meter duiken wij links
onder de bomen een paadje in. Nu wordt het avontuurlijk. Links van ons
een sprankelend beekje, rechts een uitgestrekt en stil moeras. Een haakse
bocht en recht op recht loopt het aarden lint verder richting Bos. Absolute
stilte, absolute rust. Dit stukje natuur in Terhagen is onvergelijkbaar mooi.
Weer een haakse bocht en daar stroomt de grote Gete. Een houten loopbrug, een bank en daarachter de hele Meertsheuvel. Hier stoppen wij, hier
gaan wij zitten.
Bloedrood gaat de zon onder boven een woud van populieren. Lezer, ga
kijken, ga zitten, ga ruiken. Dit stukje Terhaegen wordt met stip genoteerd
in onze top tien van de meest idyllische plaatsen van Zoutleeuw.
Jos ceyssens

Gouden huwelijken
Buelens Frans en Maes
Margaretha - 09.08.1952
Uittebroek Auguste en
Herbots Alis - 20.08.1952
Janssens Henri en Sempels
Pelagie - 12.09.1952
Dirickx Marcel en Verlaenen
Magdalena - 13.09.1952

…!!!’.

Zondag 8 december 2002: Kerst- en
hobbybeurs te Zoutleeuw
De Toeristische Dienst organiseert op
zondag 8 december 2002 (van 11 tot
18u) een kerst- en hobbybeurs. Kandidaat-standhouders kunnen voor praktische informatie terecht bij de Toeristische Dienst, 011.78 12 88. Inwoners
van Zoutleeuw kunnen een stand
plaatsen tegen voordelige voorwaarden.
Toegang gratis.

de
passant

Yogalessen
De yogalessen zijn
dit jaar met groot
succes opnieuw
gestart. Indien je
interesse hebt, kun
je nog altijd aansluiten!
Inlichtingen:
De Passant, Yves Desard: 011.58 97 67
Yvette Bronckaerts, 011. 78 48 38

Foto’s: Roger Vande Wiele
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De ‘Gezellen van Vliebergh’ nemen u
mee naar de jaren 20, voor een blijspel
in 3 bedrijven met een thema dat van
alle tijden is: meer dan 80 jaar later
zijn erfeniskwesties,
fraude en bedrog im- ‘Stil, zeg ik
mers nog steeds aan
de orde. Grappige typetjes maken een
wervelend blijspel van ‘Stil, zeg ik
…!!!’.
Zaterdag 7 december, Dinsdag 10 december 2002,
Woensdag 11 december 2002:
WiP
Vrijdag 13 en zaterdag 14
december 2002,
telkens om 20.15 u
VVK: ê 6,5 - Kassa: ê 7,5.
Info: Pascal Smeesters, 011.78 12 88.

Peper en Zout
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Roger Vande Wiele

2002
bebloemingswedstrijd

In de keuken van…

Beoordeling van de

Désiré Mbonabucya
H

alf oogst, staalblauwe lucht en de
Ossenweg soest lui in de zwoele namiddagzon. Het is nu ook bij ons hoogzomer
met tropische temperaturen van tegen
de 30° in de schaduw. Een perfecte dag
voor een gesprek met de Rwandese
profvoetballer en topscorer van STVV:
Désiré Mbonabucya. Stipt 16.30u, zoals
telefonisch afgesproken, willen we aanbellen op nr. 16 A van de Ossenwegstraat, maar dat hoeft niet. De voordeur
staat open en een breed lachende Désiré
nodigt ons vanuit de woonkamer
binnen. Weliswaar in het Frans. Niet dat
hij geen Nederlandse les volgt. Zelfs
tweemaal per week, maar om zo maar
voor de vuist in het Nederlands te praten… .
Roger breekt het Franse ijs met: Hoe kom
je als Rwandese voetballer in België terecht? ‘Ik begon zoals elk kind in de
Rwandese hoofdstad Kigali te voetballen
en ik bleek wat talent te hebben.
Toen tijdens de genocide heel wat vrienden en familieleden omgebracht werden, kon ik vluchten, naar Kongo en
daarna naar Burundi. Een jaar of zeven

geleden ontdekte Willy Renders
me op een Burundees voetbalveld en bood mij
een contract aan
bij KV Mechelen.
Als achttienjarige vluchteling in Burundi
was een voetbalcarrière in het verre België heel aanlokkelijk. Maar mijn entrée
hier in oktober was toch een schok.‘C’était la catastrophe’ (lacht). Het beloofde
land was kil en nat en ik zag er voor het
eerst in mijn leven sneeuw. Na een week
hield ik het haast niet meer uit en wou
naar huis, maar de hartelijke opvang in
de Mechelse ploeg en de Belgische frieten, deden mij Afrika vergeten.
De frieten vallen nog altijd in de smaak,
al gaat mijn voorkeur nog steeds uit
naar traditionele Afrikaanse gerechten.
Op woensdag bijvoorbeeld, hebben we
op STVV geen training. Dan ben ik kok.
Steevast staat er dan moambe of één
van zijn vele varianten op het menu.’
Ben je onmiddellijk van Mechelen naar
Sint-Truiden gegaan?

Désiré, na een doelpunt
met Danny Boffin, een
andere STVV topspeler
en eveneens inwoner
van Zoutleeuw.
In de nationale competitie van 2001-2002 was
Désiré de 4de topscorer.
Hij was goed voor 17
treffers tussen de palen.

Peper en Zout
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‘Neen, ik speelde
nog eerst bij een
Turkse ploeg. Aan
mijn verblijf in
Turkije houd ik
minder goede herinneringen over.
Zowel financieel als sociaal is een Belgische ploeg veruit te verkiezen boven die
Turkse in de buurt van Ankara!’
Daarom is Désiré maar wat blij met zijn
transfer naar St.-Truiden en wuift hij ook
resoluut alle geruchten omtrent zijn
weggaan bij STVV van de hand. ‘Neen,
niet naar Bukarest. Het is hier immers
goed en veilig leven! Ik kan hier goed
nadenken over hoe ik mijn leven wil inrichten, heb goede contacten met de
buren, doe ongedwongen boodschappen in Delhaize, kan ’s nachts rustig slapen… In België voel ik me thuis. In Zoutleeuw heb ik mijn huis en wil ik blijven
wonen, een gezin stichten en simpelweg
gelukkig zijn.’

Dan geen voetbal meer, maar iets totaal anders!. ‘Je veux être pigeonnieur.’
‘Duivenmelker?’, vragen we verrast?
Hij kent het Nederlandse woord niet.
Maar wij beloven hem enige etymologische verklaring. Door een toevallig
contact met Filip Herbots, heeft hij
grote interesse gekregen voor de duivensport. Elke zaterdagmorgen is hij
bij Filip om te kijken welke verzorging
en voeding, ‘vitamines’, de kampioenen nodig hebben. Hoewel hij nog
alles te leren heeft, is fulltime duivenmelker worden en meedoen aan de
grote wedstrijd op Barcelona, dé toekomstdroom van Désiré Mbonabucya.
Meer moet dat niet zijn. Van integratie
gesproken!
Voor Désiré hoeft de regering geen
dure integratieprojecten meer te plannen. Hij is nu al een Vlaming cent pour
cent.

Op zondag 11 augustus 2002 beoordeelden 6 juryleden uit Rijsbergen en Zoutleeuw samen de verschillende categorieën (gevel, voortuin, harmonisch geheel,
kleurgebruik, plantenkeuze) die in aanmerking kwamen voor de wedstrijd
bloemversiering. Voor onze jumelagestad Rijsbergen was dat wethouder Johan
Jacobs, Janus Domen, Hans Verheyen.
Voor Zoutleeuw traden burgemeester Rik
Dehairs, schepen Willy Minschart en
deken Jan Arnalsteen op. De volgende
deelnemers vielen in de prijzen:

Zoutleeuw:
1ste prijs E. Reniers, Steenweg 81
2de prijs J. Peetermans, Stationsstraat 8
3de prijs S. Holiviers, Steenweg 87
Prijs Processie ommegang:
E. Deridder, Schipstraat 8
Halle-Booienhoven:
1ste prijs B. Vanroye, Dormaalstraat 13
2de prijs A. Coeckelbergh, Broekstraat 24,
Budingen:
1ste prijs G. Ruelens, Steengracht 3
2de prijs Mellemans, Linterseweg 49b
3de prijs Jonckers, Terhagenstraat 11
Roger Vande Wiele

Roger Vande Wiele & Toon Willems
Welk is het grootste verschil tussen Belgische en Afrikaanse manier van leven?
Belgen leven veel ‘meer geprogrammeerd’. Een levensstijl waar ik me goed
kan in vinden. Ik maak voor mezelf trouwens ook een weekprogramma op.
Goede organisatie is belangrijk! Ik heb
ook nog heel wat contacten met de Afrikaanse gemeenschap in Brussel. Het nadeel van hun leefwijze is dat je om het
even wanneer bij iemand kunt binnenvallen. Dat kan voor één keer leuk zijn,
maar geef mij toch maar de Belgische
gewoonte, eerst even een seintje geven
en dan ben je steeds welkom.
Wat na de voetbalcarrière? ‘Dat is nog
ver weg! Als ik niet gewond raak duurt
mijn carrière toch nog een tiental jaren.

Zoutpot nr.11/2002

Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands zegt het volgende over ´melken´ naast de voor
de hand liggende betekenis van
vee melken:
ook als overgankelijk werkwoord:
houden, fokken voorbeeld + zelfstandig naamwoord duiven melken
´duivenmelker´
de duivenmelker (mannelijk); de
duivenmelkers; afleiding: 3 duivenmelkster
1 houder van duiven
2 kweker van, handelaar in duiven

Peper en Zout

De geldprijzen werden overhandigd op 13 september tijdens een receptie in De Passant

Oproep tot alle verenigingen van Zoutleeuw
Alle culturele, sportieve en andere verenigingen van Zoutleeuw, worden dringend verzocht hun activiteitenkalender 2003 (zeker januari en februari 2003) vóór donderdag
05.12.02 bij het redactiesecretariaat van Zoutpot op de stadsadministratie binnen te
brengen.
Carla Reynders 011. 78 91 76 of carla.reynders@zoutleeuw.vera.be
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Op zondag 13 oktober wandelden ACV
en ACW door Zoutleeuw om de visie
van de Christelijke arbeidersbeweging
over Ruimtelijke ordening in de verf te
zetten. Eerst werd het sociale woningbouwproject “rijkswachtstraat” bezocht. Daarna kwam een heus “kraakpand” in de ridderstraat aan bod.
Verder stonden het begijnhofplein, de
getewerken, het gerenoveerde OCMWgebouw en de Passant aan bod.
ACV en ACW schreven hun visie in een
nota van een tweetal bladzijden. Nadruk wordt gelegd op betaalbare
woongelegenheid, ruimte voor KMO’s
en veilig verkeer en voldoende mobiliteit.
Luc Purnelle

leeft

hoven. Afstanden 4-6-12 km.Vertrekuren van 8 tot18u. Om
18u start in groep voor de fakkeltocht.
De Lions Club St.-Truiden organiseert naar jaarlijkse gewoonte, zijn kleding inzamelactie, ten voordele van vzw
Wiric, het St.- Vincentiusgenootschap en Leefsleutels voor
Jongeren. Vzw Wiric is een dag- en nacht opvangtehuis voor
fysiek en mentaal gehandicapten; het St.-Vincentiusgenootschap biedt bijstand aan behoeftige uit onze streek en Leefsleutels voor Jongeren is een drugpreventieprogramma die
de jongeren via scholen tracht te informeren.
Toeristische Dienst: Wapenstilstand. Zie blz. 7

12 november:
Seniorenraad: Groot seniorenfeest in De Passant met Nicole
en Hugo vanaf 14u. Inlichtingen 011. 78 48 34 en 011. 78 24 38.
Toegang gratis.
SVV Zoutleeuw: bloemschikken in het Sociaal Centrum Grote
Markt 24 Zoutleeuw. De les start om 19.30u en kost ê 6.

Het Jeugdkoor Scala uit Aarschot in de Passant
28 september ll. - Pro Arte Lewa

1 november:
ZTG Budingen in het parochiecentrum opvoering van “Schat, jij
bent een schat!” 20u.
Jeugdhuis Paljas: CyberInstuif in JeugdHuis Paljas Zoutleeuw.
Gedeeltelijk in Zoutpot 11

2 november:
ZTG Budingen in het parochiecentrum opvoering van “Schat, jij
bent een schat!” 20u.

Goed gesmaakt optreden
van Kommil Foo voor
een uitverkochte concertzaal op woensdag 9
oktober Culturele Raad

4 tot 8 november:
Christelijke Mutualiteit: Cursus stoppen met roken, in het secretariaat Groenplaats 2 Zoutleeuw. Info: Gert Lismont 011. 78 47 97

6 november:
De Seniorenraad gaat naar de kerstmarkt in Monchau + bezoek
aan een chocoladefabriek inlichtingen: 011. 78 48 34. Prijs ê 21.

7 november:
De seniorenraad gaat naar de Shopping in Wijnegem de sinterklaas- kerstsfeer opsnuiven . inlichtingen bij de leden.Bus ê 7,5

9 november:
Jeugdhuis Paljas: PaljasFuif III in zaal De Kring. Voor gratis kaarten surf naar http://www26.brinkster.com/jhpaljas

Foto’s: Roger Vande Wiele

Met 11.11.11 willen we dit jaar in alle talen
duidelijk maken dat we kiezen voor een
globaal andere wereld. De wereld op
z’n kop. Een wereld, die draait om
mensen, niet om winst.
Want als winst het enige is dat telt,
wordt het Zuiden van onze planeet nog
verder uitgeperst als een citroen. Bekijk
het maar op de affiches dit jaar. Neen,
u hoeft niet bang te zijn om schokkende beelden van hongerende kindjes te
zien langs de straat. Dit jaar willen we
de aandacht vestigen op de oorzaken
van die lege buikjes. Zolang alles toegelaten is om winstcijfers te doen stijgen, zolang er nauwelijks internationale spelregels zijn om die nietsontziende
winstlogica aan banden te leggen, ja,
zolang zullen honger en armoede blijven bestaan.
We willen het dus globaal anders bekijken. 11.11.11 is niet tegen globalisering,
neen, we willen een andere globalise-

ring. Een globalisering waarbij iedereen kansen krijgt op ontwikkeling.
Mensen uitpersen voor winst hoort daar
niet bij. De wereld is immers niet te
koop, ook mensen zijn niet te koop.
Een voorbeeld van zo’n criminele uitwas van een systeem dat alleen maar
uit is op winst, is de ontginning van
coltan. Coltan is een essentiële grondstof voor GSM’s (ja, hallo!). Het is in
overvloed te vinden in het door oorlog
getroffen Oost-Congo. Sommige bedrijven die coltan ontginnen, houden
deze oorlog mee in stand via het betalen van belastingen aan of via commerciële samenwerking met oorlogvoerende groepen in de streek. Zo voedt
deze stilaan weer vergeten oorlog zichzelf! Wilt u geen bloed aan uw GSM?
Help dan mee om deze absurde situaties een halt toe te roepen en steun
11.11.11.
Rond 11 november krijgt u de kans om
uw steun ook financieel waar te maken.
U kunt ook storten op rekeningnummer
523-0400862-36 van 11.11.11-Zoutleeuw.
En de man of vrouw in de Congolese
straat? Met veel vindingrijkheid proberen ze de eindjes aan elkaar te knopen.
Op welke manier? Dat kunt u meemaken op een gevarieerde Congo-avond,
die 11.11.11-Zoutleeuw en VELT-Sint-Truiden samen organiseren (VELT = Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze). Iedereen is welkom om te
komen kijken, luisteren en doen op
maandag 25 november om 20u in bet
Cultureel Centrum ‘De Bogaard’ van
Sint-Truiden (volg de pijltjes).
Stuit dergelijk onrecht zoals bij bet
GSM-verhaal u ook zo tegen de borst?
Wel, helpende handen zijn er steeds tekort. Iedereen die zich in het weekend
rond 11 november een tweetal uurtjes
kan vrijmaken, mag een seintje geven
aan Veerle Van Mele: 011. 78 43 86.

Zoutleeuw

Lieëf leeft

Roger Vande Wiele

En als we het globaal anders bekijken …

11 november:
v.z.w. Wandelklub Halewijn: Herdenkingstocht Corry Hancke.
Fakkeltocht: Vertrek Gildezaal, Dungelstraat 3440 Halle-Booien-

Zoutpot nr.12/2002

Peper en Zout
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14 november:

28 november:

KVLV Zoutleeuw: handig en creatief tafelversiering “theelichtjes” - in het catecheselokaal om 19.30u.

KVLV Zoutleeuw: handig en creatief - tafelversiering “theelichtjes” - in het catecheselokaal om 19.30u.

17 november:

2 december:

KVLV Zoutleeuw: ledenvergadering in het catecheselokaal om
14u. Onderwerp: leven is veranderen.

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

18 november:

4 december:

Minister Frank Vandenbroucke komt naar de “Passant” om te
praten over zijn boek ”Tien kleine Belgen” en zijn beleid. Siegfried Bracke zal de avond in goede banen leiden.

Christelijke Mutualiteit: Cursus babymassage, in het secretariaat Groenplaats 2 Zoutleeuw. Info: Gert Lismont 011. 78 47 97.

20 november:

Gezellen van Vliebergh: De Passant 20.15u: blijspel ‘Stil, zeg ik
…!!!’ Zie blz.13

7 december:

Christelijke Mutualiteit: Cursus babymassage, in het secretariaat Groenplaats 2 Zoutleeuw.
Info: Gert Lismont 011. 78 47 97.

8 december:
Toeristische Dienst: Kerst- en hobbybeurs van 10 - 18u in De
Passant. Zie blz. 13

25 november:
Seniorenacademie ‘Nieuwe Horizonten’: voordracht door
Serge Van Brabant: Drugs en wij.(Elke dag worden wij geconfronteerd met berichten over drugs, drugshandel, druggebruik enz. Denken wij misschien dat wij in onze familiekring
niet overvallen zullen worden met deze verslaving? En wat is
onze verantwoordelijkheid als grootouders? Kostershuis - Dormaal (aan de kerk) van 14 tot 17u. ¤ 3. CM: 016. 35 96 93 en
KBG: 016. 35 96 94.

10 - 11 - 13 - 14 december:
Gezellen van Vliebergh: De Passant 20.15u: blijspel
‘Stil, zeg ik …!!!’ Zie blz.13
16 december:
Seniorenacademie ‘Nieuwe Horizonten’: Bezoek aan het
Vlaams Parlement en de kerstverlichtng in Brussel. CM: 016. 35
96 93 en KBG: 016. 35 96 94.

27 november:

22 december:

Christelijke Mutualiteit: Cursus babymassage, in het secretariaat Groenplaats 2 Zoutleeuw. Info: Gert Lismont 011. 78 47 97.

KVLV Zoutleeuw: Kerstfeest in het catecheselokaal om 14u.

30 december:

Foto’s: Greta Smagghe

v.z.w. Wandelklub Halewijn: Wintertocht: Vertrek Parochiezaal, Oude Kerkstraat 3350 Gussenhoven (Linter). Afstanden 46-12 km.Vertrekuren van 8 tot16u.

Viering 1 jaar Passant op 8 september ll. met de First Unlimited
Games en het bazo-team als winaar.
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Stadspersoneel Zoutleeuw - tot uw dienst!
11
I)
1
2
3

interne zaken
Marcel Boeckaerts, stadssecretaris *
Sandra Blockx, waarnemend stadssecretaris
Carla Reynders, secretaresse burgemeester
Yvette Ramakers

II)
4
5
6
-

financiële zaken
Peter Vanmechelen, stadsontvanger
Francine Lowel
Martine Groven
Sonja Vandevelde *

13
7

9
12

8

10

4
5

6
3

1
2

III) burgerzaken
- Marie-Josée Borgers *
7 Emmy Herbots
8 Danielle Smets
9 Petra Willemoons
10 Sandra Bruno
IV) ruimtelijke ordening en stedebouw
11 Johan Thomas
12 Ludo Devos
13 Geert Nys
V) sociale zaken
- Herman Coopmans *
* niet aanwezig op fotosessie

Foto: Roger Vande Wiele

Deel 1: Stadsadministratie, Vincent Betsstraat 15, Zoutleeuw
De andere diensten komen in de volgende nummers van ZouPot aan bod.

De openingsuren van
de stadsadministratie
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
011. 78 91 70

Containerpark
maandag. Gesloten
dinsdag. - woensdag - donderdag - vrijdag: 13u- 18u
zaterdag: 10 - 12u en 12.30u - 16u.
011. 78 44 61

Ocmw Zoutleeuw
Prins Leopoldplaats 3,
3440 Zoutleeuw (oud-Gasthuis)
Voorzitter: Georges Schoenaers
Spreekuren: na afspraak 011. 78 92 10
Sociale dienst
Openingsuren:
maandag tot vrijdag, elke voormiddag van 8.30u tot 11.45u
Namiddag enkel na afspraak
011. 78 92 10

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

