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Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat koningen en keizers elkaar voortdurend in de haren zaten om winstgevende zoutmijnen te bezitten of om belangrijke zoutroutes te controleren. Zo kreeg de politieke overheid op termijn een
zoutmonopolie. Maar het gezag had en heeft altijd geldgebrek. De ene keer gaat
het om prestigieuze bouwprojecten, een andere keer om een oorlog of wat dan
ook te financieren. Dat tekort werd en wordt nog altijd, als belasting op Jan Modaal verhaald. Zo is al vroeg aan de onderdanen de verplichting opgelegd om
een bepaalde hoeveelheid zout uit het staatsmonopolie, de zogenaamde zouttaks,
aan te kopen.
Vanaf de jaren 1300 leidde dit tot heftige politieke discussies en rebellie in de steden van het feodale Europa.
Onze stad heette vroeger Leeuw. In de 16de eeuw werd aan die naam het woordje
zout als onderscheiding toegevoegd. Het was toen immers een van de vier steden
van het hertogdom Brabant, waaraan de hertog had toegestaan een belasting te
heffen op de verkoop van het zout dat via haar haven (schip) werd ingevoerd.
Voortaan sprak iedereen van Soudt-Leeuw.
Toen de Franse koning Lodewijk XV om het staatsfailliet af te wenden, ook nog
eens voor de zoveelste keer de belasting op het zout (gabelle) verhoogde, was dit
dé aanleiding tot het uitbreken van de Franse Revolutie in 1789. Die gehate zoutbelasting, die vooral de kleine man trof, bleef evenwel tot ver na de Industriële
Revolutie (19de eeuw) bestaan. In ons land werd die pas na de Tweede Wereldoorlog afgeschaft.
Nu liggen er in de warenhuizen zoveel soorten dat we niet meer weten wat te kiezen, daarenboven nog eens niet duur.
Voor nog geen 50 eurocent koop je een kilo zeezout. Daarom staan we er niet bij
stil dat er tot op de dag van vandaag nog bevolkingsgroepen zijn die hun bestaan danken aan de handel in zout. Zo ondernemen de nomaden uit het noorden
van Tibet elk jaar een maandenlange tocht naar de gigantische Chinese zoutmeren. Volgeladen met “het witte goud”, keren zij als rijke lui naar de Himalaya
terug. Hetzelfde geldt voor de Touaregs, “de blauwe mannen” uit het West-Afrikaanse Mali. Nu nog trekken ze tijdens de wintermaanden in karavanen erop uit
naar de zoutmijnen die diep in de Sahara liggen. Op hun kamelen laden ze de
zoutplaten en brengen ze naar het legendarische Timboektoe. Ook anno 2002 is
die karavaanstad in het noorden van Mali de draaischijf voor het zout in die regio.
Toon Willems

Cover / Zoutleeuw vakantieland - van boven naar onder: tochtjes op glimmende
motoren voor mindervaliden (10de Geterun) • De Provence in Zoutleeuw: pétanque
op het Begijnhofplein • Joggers, werkend aan hun conditie en genietend van de natuur • Fietsen met TV1 : 35 km door Zoutleeuw (het Vinne) • Dolle pret op de springkastelen & Woodstock in Zoutleeuw, ambiance op de Zoutleeuwse Zomerdagen.

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

Peper en zout

11

(foto’s & montage: Roger Vande Wiele / Vierkant Grafisch)
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Beste stadsgenoten
Grote politici hebben vandaag de mond vol over de “ontzuring” of “verzoeting” van de maatschappij.
Wat ze daarmee willen zeggen is dat ze met allerlei ingewikkelde toestanden een maatschappij willen
creëren waarin de mensen terug met elkaar spreken, waarin buren zoals vroeger voor elkaar in de bres
springen, kortom een maatschappij waarin er terug echte menselijke contacten zijn.
In Zoutleeuw hebben we daar geen dure woorden aan vuil gemaakt en zeker geen ingewikkelde kunstgrepen voor uitgehaald. We hebben gewoon op een paar plaatsen pétanquepleintjes aangelegd, die zich op
zeer korte tijd hebben ontwikkeld niet alleen tot speel- en ontspanningsruimten voor groot en klein, maar
vooral tot echte ontmoetingsplaatsen voor mensen die anders ieder voor zich alleen
voor hun T.V. zaten. Het succes van deze pleintjes wijst er op dat mensen niet gemaakt
zijn om alleen te leven, dat de mens ondanks het hedendaagse doemdenken over
egoïsme en de ik-cultuur een gemeenschapswezen is.
De rol van overheid en bestuur hierin: mensen vooral niet weer via allerlei regels, verboden en geboden dwingen tot iets, maar gewoon - letterlijk - de ruimte scheppen
waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. De rest komt vanzelf. Daarvoor zijn we tenslotte met rede en verstand, maar ook met gevoel en hartstocht begiftigde mensen.
Het stadsbestuur is daarom op zoek naar geschikte locaties om bijkomende pleintjes her
en der in te planten op het grondgebied van de ganse stad.
In het kader van onze beleidsprioriteiten, waarbij de bescherming van de zwakke weggebruiker centraal staat, houden wij volgende maand een aanbesteding voor de vernieuwing van diverse fietspaden en de aanleg van een aantal snelheidsremmers onder
vorm van wegversmallingen of poorteffecten. Daarbij wordt ook het wegdek van de bewuste straten onder handen genomen en dit zowel voor de veiligheid van de weggebruiker als voor het comfort van de omwonenden, die vaak gestoord worden door
overmatig lawaai of trillingen en gedaver te wijten niet alleen aan de snelheid van de
voorbijrazende voertuigen, maar ook aan de staat van het wegdek.
Ondertussen zijn zowel de werken aan het stadspark als aan het Solveld en de Bogaerdenstraat opgestart.
Na de uitvoering van deze fase zal het stadspark en de ganse omgeving dan in zijn totaliteit vernieuwd zijn,
waardoor het gemeentehuis, wandelpark, bibliotheek, het sport-en cultuurcentrum en het politiegebouw
verenigd zijn in een prachtige zone van gemeenschapsvoorzieningen.
De werken aan Solveld en Bogaerdenstraat beogen ook weer een dubbel doel, namelijk zowel de staat van
het wegdek verbeteren als de snelheid van het gemotoriseerd verkeer afremmen en dit via maatregelen die
niet hinderlijk zijn voor de omwonenden.
Ondertussen loopt de zomer op zijn laatste benen en maakt de herfst stilaan zijn opwachting.
Geen aanleiding tot droefenis of melancholie, maar integendeel het ideale tijdstip om een fikse wandeling
in de prachtig verkleurende natuur te maken. Immers groen kan mooi zijn, maar rood en geel en goud zijn
toch prachtig. En natuurlijk moeten we nog wel een aantal herfststormen doorstaan, maar dan komen ze,
die dagen waarop de natuur verstild en alles trager wordt en die onweerstaanbaar doen denken aan de
meer dan honderd jaar oude woorden van de dichter: “de bomen dorren in het laat seizoen, en wachten
roerloos den nabijen winter.”
Uw burgemeester
Rik Dehairs

Droge voeding
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Gemeenteraadnieuws

- De personeelsformatie van de administratie wordt aangepast en heeft volgende afdelingen:

meen begrotingsresultaat stijgt met bijna ê 43.000 tot een
totaal boni van ê 161.641.

I. Interne zaken
II. Financiële zaken
III. Burgerzaken
IV. Welzijnszaken (cultuur, toerisme, sport, jeugd en
beheer infrastructuur, BKO)
V. Grondgebiedzaken (milieu en stedenbouw,
technische dienst)
VI. Bibliotheek

- De inwoners van Zoutleeuw kunnen een compostbak kopen
voor ê 25. Voor de scholen van Groot-Zoutleeuw, de erkende verenigingen en inwoners met het attest van compostmeester bedraagt de prijs slechts ê 20. De bakken hebben
de stad ê 30,11 gekost.
- De Terweidenstraat 18 A tot 18 D wordt Twee Getenstraat en
Terweidenstraat 20 tot 25 A wordt Pastorijstraat. De Budingenweg begint vanaf de Bogaerdenstraat en loopt tot aan
de Klipstraat en van daaraf begint de Terweidenstraat.

- Omdat het nieuwe decreet een voltijdse betrekking van bibliothecaris voorschrijft en gezien de huidige titularis gekozen heeft voor een voltijdse betrekking in Glabbeek, wordt
de betrekking van voltijdse bibliothecaris in Zoutleeuw vacant verklaard. Ze moet per 01.01.2003 ingevuld zijn.

- De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de aankoop
van het gebouw en de terreinen van de Gemeenschapsschool Budingenweg Zoutleeuw, doch zonder enige erkenning van de verkoopprijs (schatting 8.880.000 fr.). In principe dient de verkoop bij openbaar opbod te gebeuren.

- Het tekort in gewone dienst op het eigen dienstjaar daalt
met ê 14.000 tot ê 402.928, terwijl het algemeen begrotingsresultaat stijgt met ê 293.000 tot een totaal boni van
ê 1.122.234 (45.270.807 fr.)

- Het bestuurscollege heeft geopteerd voor de uitbouw van
een eigen groendienst met bijkomend personeel en goede
materiële uitrusting. Daarom wordt voor een totaal bedrag
van ê 17.480 materiaal aangekocht.(Een motoculteur met
klepelmaaier en spuitinstallatie; een zelftrekkend professioneel grasmachine; een bladblazer; een motorische heggenschaar; 2 professionele bosmaaiers; een motorische snoeizaag; een motorische verlengde heggenschaar met een totale meslengte van 2,30m; 2 veiligheidshelmen met vizier en
gehoorbescherming.

- Voor het eigen dienstjaar wordt een terugvordering van
ê 4.000 voorzien van de uitbaatster van de cafétaria voor
vaste kosten (elektriciteit, gas, water…)
- Het tekort in buitengewone dienst op het eigen dienstjaar
daalt met meer dan ê 95.000 tot ê 33.274, terwijl het alge-

Mededelingen van de overheid
Provinciaal project
Hepatitis B is een ernstige infectieziekte.
Het virus dringt de levercellen binnen
en veroorzaakt daar een ontsteking. Hepatitis B is 10 tot 100 maal besmettelijker
dan aids.
Men kan de infectie ‘Veilig voor
oplopen via seksueel
contact of via rechtstreeks contact met
bloed (injecties, transfusies tatoeages..). Bij 5-10% van de volwassenen en
bij ongeveer 95% van de kinderen evolueert het naar chronische hepatitis. Die

Droge voeding

blijven ook drager van het virus en kunnen zo andere mensen blijven besmetten.Vaccinatie is de beste manier om te
voorkomen dat je hepatitis B krijgt.
Gezien voor 16-18 jarigen de kans op besmetting reëel is, voert het provinciebestuur vanaf oktober
een prikje’ tot en met december
2002 een vaccinatiecampagne.
De vaccinatie bestaat uit 3 inentingen: 2
basisinentingen met één maand tussen;
de 3de inenting wordt 6 maand na de
1ste gegeven. De kostprijs per vaccin be-
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draagt ê 26,87. Tijdens deze actie
krijgt de jongere de tweede van de drie
vaccins gratis.
In het huis-aan-huisblad De Vlaamse
Brabander van het najaar verschijnt een
hepatitis B vaccinatiebon waarmee
men, samen met het voorschrift van de
huisarts, het 2de vaccin gratis bij de
apotheker kan afhalen.
Meer info en eventuele hepatitis B vaccinatiebonnen bij de Dienst welzijn en
gezondheid: 016. 26 73 30
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Toeristische Dienst
Kringloopcentrum Hageland
Elke bewoner van ons ophaalgebied kan herbruikbare
goederen :
- zelf gratis naar het Kringloopcentrum Torsinplaats 12
Tienen brengen
- naar het containerpark brengen
- gratis laten ophalen na telefonische afspraak ( 016.
82 46 91). De goederen moeten op het gelijkvloers
klaar staan. Meubelen zijn gedemonteerd, kleingoed en kleding steekt in dozen of zakken.
Alle goederen worden opnieuw verkocht aan sociaal
eerlijke prijzen. Met de omzet van de verkoop biedt
Kringloopcentrum Hageland betaald werk aan 35
langdurige werklozen.

Cursus E.H.B.O.
Onze cursus Helper is de meest complete eerstehulpcursus voor dagelijks gebruik. Je leert omgaan met
verwondingen en bloedingen, verstuikingen en breuken, verbranding, vergiftiging, elektrocutie en verstikking. Je leert dringende hulp oproepen en bijstand
verlenen bij verkeersongevallen. Je leert er zelfs letterlijk levens redden met mond-op-mondbeademing en
hartmassage.
De cursus start op woensdag 11 september 2002 om
19.30u in het Lokaal van het Rode Kruis Oude Gasthuis
(langs de Gete) Rustoordstraat 5, Zoutleeuw. De reeks
omvat 16 lessen (elke woensdag van 20 tot 22.15u). De
lessen zijn gratis. Info: Verhulle Wim 0498. 68 87 46

Recyclage, het werkt!
Dankzij u, thuissorteerders, krijgen gebruikte verpakkingen een nieuw leven. Tegenwoordig worden de
meeste eenmalige huishoudelijke verpakkingen gerecycleerd en komen zo opnieuw in de economische
kringloop. Bekijken we even wat er kan gemaakt worden van gerecycleerd PMD. Wist u dat men van 27 Petflessen, 1 trui kan breien? Dat men van HDPE-plastiek
paletten maakt? Dat er 670 gerecycleerde aluminiumblikjes in een fiets zitten? Dat er 19.000 stalen conservenblikjes verwerkt worden in een wagen? Dat drankkartons gebruikt worden voor het vervaardigen van
huishoudpapier, industrieel absorberend papier, papieren zakken, enz.? Voor meer informatie:
www.fostplus.be - 0800. 12 690 - fostplus@fostplus.be
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Open Monumentendag
De Open Monumentendag op 8 sept. heeft als thema ‘Symbolen’.
De aandacht wordt gericht op symbolen die overal in het straatbeeld en in (historische) gebouwen opduiken.
Voor Zoutleeuw zijn het Historisch Stadhuis en de Sint-Leonarduskerk vaste waarden. Er zal ook een themawandeling georganiseerd
worden en voor het eerst sinds een aantal jaren wordt ook het Vredegerecht opengesteld.
Historisch Stadhuis, Grote Markt
Doorlopend open van 10 tot 18u
Gratis rondleidingen om 13.30u, 15.30u en 17u
Sint-Leonarduskerk, Grote Markt
Gratis toegankelijk van 13 tot 18u
Rondleidingen: doorlopend van 13 tot 18u
Vredegerecht, Prins Leopoldplaats
Doorlopend open van 13 tot 18u
Rondleidingen: 14, 15, 16 en 17u
Geleide themawandeling (4 km)
Vertrek voor het Infokantoor, Grote Markt om 15u.

Boekenbeurs
Op zondag 20 oktober organiseert de toeristische dienst, in samenwerking met het Hagelands Promotieteam de Hagelandse Boekenbeurs, een beurs voor tweedehandse en antieke boeken, oude documenten, zichtkaarten, gravures, strips…, van 10 tot 17u in ‘De
Passant’. Inlichtingen: Toeristische Dienst 011. 78 12 88.

Oproep Kerstbeurs
De toeristische dienst organiseert op zondag 8 december 2002 (van
11 tot 18u) een kerst- en hobbybeurs in de sport- en cultuurzaal ‘De
Passant’. Kandidaat-standhouders kunnen voor praktisch informatie terecht bij de toeristische dienst, 011.78 12 88. Inwoners van Zoutleeuw kunnen een stand plaatsen tegen voordelige voorwaarden.

Kankersteunpunt Tienen
Het Kankersteunpunt is een lokaal initiatief van de Belgische Federatie
tegen Kanker en het Heilig Hart Ziekenhuis Tienen, ter ondersteuning
van mensen die zelf of via naasten geconfronteerd worden met kanker.
U kunt er terecht voor informatie, ontmoeting en ondersteuning. Het
Kankersteunpunt vindt u in het Heilig Hart Ziekenhuis, Campus Mariëndal, Kliniekstraat 45, 3300 Tienen.
Elke dinsdag tussen 10 en 14u. (016. 80 92 66) - Andere dagen: M. Vanoeveren 016. 81 39 04; Beys Gilberte 011. 78 15 96 of 0474. 49 42 21
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Bevolking
Zoutleeuw
Geboorten:
De Jaeger Arthur
Schoenaerts Seba
Overledenen:
Beelen Jozef
Desard Germaine
Dodion Marie
Hallet Rosalia
Leeuwrik Ronald
Peeters Anna
Schevenels Constant
Vanderlinden Marie
Vanhees Guillaumine
Vanroye Margaretha
Nieuwkomers:
Beckers Lisette
Bollens André
Boyen Stephane
Delvaux Maria
Desaever Frank
Henot Günther
Schots Gino
Steenwegen Brigitte en
Ameye Vicky en Lisa
Vanleeuw Jean

van 1 juni tot 31 juli 2002

HalleBooienhoven

Vanleeuw Roger, Lenaerts
Lutgarde en dochter
Veronique
Willems Yvan
Vanbrabant Sarah
Victoor Manuel

Geboorten:
Bruynincks Jana
Habets Emma
Jordens Brenden
Vanoverschelde Karen

Budingen

Overledenen:
Reekmans Maria
Roggen Maria
Verlaenen Maria

Geboorten:
Bruyninckx Jana
Lambrechts Ward
Loosen Michael
Overledene:
Vannieuwenhuijsen Mathilde
Nieuwkomers:
Amodio Lorenzo, Detongre
Nina en Amodio Nando
Baetsleer Annick
Didden Hilda en Camps
Evelien
Degroot Michel
Deridder Christiane
Stas Iris

Huwelijken

Dendas Eddy en Schevenels
Martine
Fosse Nico en Capellen Kristin
Jonckers Johan en Jammaer
Jenny
Malais Frank en Swinnen Ann
Vanelderen Stefaan en Nijs
Sigrid

Gouden huwelijken

Nieuwkomers:
Bogaerts Liliane
Briers Mario en Komnata Els
Lammens Mario, Ginkels Leen
en Claes Laura
Nandance Dominique en kind
Nandance Antoine
Vanbrabant Sara
Engelbos Luc, De Schilder
Peggy en Engelbos Maarten, Jolien, Wouter
Vaes Jan, Prud’homme Ann
en Vandevorst Pieter en
Ben.

Vandevelde Roger en
Strouwen Jeanne - 14.06.1952
Crabbé Lodewijk en Dewinter
Maria - 16.07.1952

Diamanten huwelijk

Bollens Felix-Landuyt Anna 04.07.1942

Diamanten huwelijk

Bollens Felix
& Landuyt Anna
04.07.1942
(vlnr: schepen A. Claes,
Anna, Burgemeester R.
Dehairs en Felix)

60
Roger Vande Wiele
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Scala

zat. 28 september

Summa cum laude - eerste prijzen op prestigieuze koorwedstrijden - opluisteren
van kerst- en doopvieringen ‘ten paleize’ - buitenlandse tournees (Japan, Canada…) - samen met Hooverphonic op Rock Werchter… er komt geen einde aan het
palmares van het Aarschotse jeugdkoor
jeugdkoor met wereldfaam! Scala! Op 28 september laat Pro Arte Lewa
hen om 20u concerteren in De Passant. Het 60-koppig Scalakoor brengt dan een
aantrekkelijke mix van klassieke stukken uit het koorrepertoire, etnisch geïnspireerde arrangementen en eigen bewerkingen van rocknummers van groepen als
Garbage, Muse, K’s Choice, Arid…
Kaarten kosten ê 14 in voorverkoop, en ê 18 aan de kassa.
VVK: toeristische dienst, bibliotheek, leden PAL.
Reservaties: 011. 78 90 30, fax: 011. 78 90 40 of e-mail: rogervdw@pi.be

woe. 9 oktober

Kommil Foo
Lof

“Lof der waanzin” begint met een fikse godenruzie en uitgeklopte godentanden
die kleine en catastrofale invloed hebben op het aardse bestaan. In een indrukwekkend theaterdecor ontpoppen Raf en Mich zich als meesterlijke vertellers die
het publiek ontroeren, verbazen en overrompelen. Impoder waanzin nerende effecten zorgen dat elke sketch, elk liedje een
waar spektakel wordt: absurd en virtuoos!
Kaarten kosten ê 16 in voorverkoop en ê 18 aan de kassa.
VVK: toeristische dienst en bibliotheek. Reservaties: 011 78 12 88
Organisatie: Cultuurraad.

Camden + [Bacon Fat]
“Sex, drugs and rock’n roll”: Camden-zanger Axl Peleman beantwoordt aan het
plaatje. Basgitaar is zijn leven, het podium zijn biotoop, Ashbury Faith in
rockt! 1990 een start.
Ondertussen verschijnt Peleman als vaste bassist in het TV1-programma ”Aan
tafel”. Zoutleeuw wordt een van de laatste concerten van Camden voor Peleman
solo gaat!
Als voorgerecht wordt Bacon Fat geserveerd: een trio labiele trash-rockers die
onverwoestbare bluesrock spelen.
Yessssss: stomende gitaarrock, Axls glimmende schedel, ambiance pur sang op
zat. 26 oktober in de Passant!
Deuren: 21u. Kaarten: ê 10 in voorverkoop, en ê 12 aan de kassa.
VVK: toeristische dienst, bibliotheek en leden PAL.
Info: 011. 78 90 30, fax: 011. 78 90 40 of e-mail: rogervdw@pi.be

zat. 26 oktober

Roger Vande Wiele
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Gunsttarieven voor
sporthal “De Passant”
Sommige clubs hebben door het veelvuldig huren van onze splinternieuwe
sporthal te hoge onkosten gekregen. Ze
betaalden tot nu de normale huurprijs,
zelfs als ze de sporthal wekelijks verscheidene uren huurden.
Om die huurlast te verlichten heeft het
stadsbestuur besloten kredieturen in te
voeren.
Voor clubs die aangesloten zijn bij de
sportraad en de scholen van Zoutleeuw:
vanaf ê 500 t.e.m. ê 750: 10% korting
ê 750 t.e.m. ê 1000: 20%
ê 1000 t.e.m. ê 1250: 30%
< ê 1250: 40%
De maximumkorting per sportjaar bedraagt ê 1000.
Voor de clubs en individuelen die niet
zijn aangesloten bij de sportraad:
vanaf ê 500 t.e.m. ê 750: 5% korting
ê 750 t.e.m. ê1000 euro: 10%
ê 1000 t.e.m. ê 1250 euro: 20%
< ê1250 euro: 30%
De maximumkorting per sportjaar bedraagt ê 500.
Dit gunsttarief is enkel geldig voor de
clubs die minimum 5 maanden, wekelijks de sporthal huren. De vereniging
moet bovendien eerst een volledig
sportjaar (sept. - juni) van de sporthal
gebruik maken om van deze gunsttarieven te kunnen genieten.
Dit systeem is een belangrijke stimulans
om de Zoutleeuwse sportclubs gebruik
te laten maken van de stedelijke sportinfrastructuur. Misschien dat hierdoor
nog op te richten clubs een mogelijkheid zien om volgend sportjaar met een
heuse competitie te beginnen.

Droge voeding

Het sportlint: De langste
sportieve estafette dwars
door Vlaanderen!
Van vrijdag 11 oktober tot zondag 20 oktober 2002 trekt een meer dan 400 kilometer lang lint van fietsers, wandelaars,
lopers, ruiters, roeiers, steppers, skaters,… door Vlaanderen .
Zoutleeuw begint er op vrijdag 18 oktober aan om 18.30u aan de kruising Grote
Steenweg - Driesstraat. Iedereen kan
gratis deelnemen!
Omdat Zoutleeuw de laatste gemeente
van Vlaams-Brabant is, zal er in samenwerking met de Provincie, BLOSO, Radio
2 en de Sportdienst Zoutleeuw een eindhappening plaatsvinden in “De Passant”. Tijdens deze happening zullen de
kampioenen gehuldigd worden en zal er
een gratis optreden zijn van een bekende Vlaamse zanger/zangeres. Hier zal
dan ook de symbolische fakkel doorgegeven worden aan de provincie Limburg.
Inlichtingen: De Passant of Bloso-Inspectiedienst Vlaams-Brabant en Brussel, 015. 61 41 64.

Sportkamp Herfstvakantie
van 28.10.02 tot 31.10.02
Aangeboden sporten: Basketbal, Volleybal, Dans, Badminton, Sportmix
(+ verschillende uitstappen zoals zwemmen, survival…)

2de Zoutleeuwse
Getecorrida:
De Sportraad organiseert op woensdag
25 september 2002 een stratenloop
voor het basisonderwijs. Start om
9.30u. Vertrek/aankomst: Groenplaats.
Omloop: Getetraject. Dit sportgebeuren
moet voor alle deelnemers, jongens en
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Voor alle info over onderstaande
artikels: Yves Desard 011.58 97 67
depassant@belgacom.net

meisjes, een stimulans zijn om vrijblijvend verder aan sport te doen. Werken
samen: Sportraad Zoutleeuw, Stad
Zoutleeuw, Onderwijs Zoutleeuw, Atletiekclub Sparta, Zoutleeuw Project:
”Contract Jeugdsport 2002”.

Kids-Gymnastics
Komaan, stroop je mouwen op, zet je
baseballpet achterstevoren en maak je
klaar om elke week 1 uur lekker te ravotten. We stoeien en hossen door de
sporthal en spelen dat de stukken eraf
vliegen. Een goede raad: je zondagse
kleren hoef je niet aan te doen, want tijdens dit uur gaan we totaal uit de bol!
Nieuwe lesgeefster! Gouden tip: mama’s
of de papa’s kunnen tijdens het ravotuur gezellig winkelen in de supermarkt
of iets drinken in de cafetaria.
Vanaf woensdag 02.10.02 in De Passant,
elke week van 14 tot 15u: 3 - 4 kleuterklas en van 15 tot 16u: 1 - 2 leerjaar.
ê 2/week.

Skiën in Italië
“KRONPLATZ”
De sportdienst van Zoutleeuw organiseert een skireisje in de kerstvakantie
van vrijdag 20.12.02 tot zaterdag
28.12.02.
• Hotel Waldruhe:
Volwassenen: ê 595
Kinderen tot 12j : ê 495
Kinderen tot 6j: ê 485
• Huur skimateriaal: Sportski: ê 25
• Carve-ski: ê 35
• Skischoenen: ê 20
• Snowboard (altijd met softboot inbegrepen): ê 100
• Ski- of snowboardhelm: ê 15
• Ski les: Elke dag 4 uur = ê 70
• Elke dag 2 uur = ê 40
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Voetbalprofs

op de Wallen
Viering 1-jarig bestaan
van De Passant
Zondag 08.09.2002 viert De Passant
zijn eenjarig bestaan. Bij die gelegenheid spelen we de 1ste Unlimited
Games. Vorm daarom samen met je
sportvereniging, jeugdvereniging of
zelfs met je
stamcafé een
team van 8
personen, waarvan minimum 2 dames
en doe mee aan tal van sportieve, ludieke en fantastische toffe games
zoals: The Duck race, The ultimate race,
de rode draad en het kratspel.
Info en inschrijvingsformulier:
Yves Desard 011.58 97 67

1ste Unlimited Games

Leon Del Sal
Wie weet meer ?!?

Peper en Zout

Op woensdag 17 juli keek de onwetende automobilist wel even raar op toen
hij in de vooravond langs de Stationsstraat naar Dormaal reed: overal wagens en veel gehaaste mensen te voet.
Ter hoogte van de Wallen,
de thuisbasis van Rode Duivels Zoutleeuw, werd de
reden van de drukte duidelijk: rond het voetbalveld
had zich een massa volk verzameld voor de wedstrijd
tussen S.T.V.V., de voetbaltrots van de streek, en tweedeklasser Heusden-Zolder.
Zo’n 1.300 mensen volgden de exploten op het veld. Zelfs Luc Nilis was er!
Mede door de jeugdvriendelijke aanpak (gratis binnen tot 17 jaar) zagen we
veel jongeren, die hun idolen van kortbij konden gade slaan en met pen en
papier in aanslag stonden voor
een handtekening.
De wat oudere voetballiefhebbers
konden in onze dranktenten werken aan hún training voor het
komende voetbaljaar: het is belangrijk om in het tussenseizoen
niet té lang stil te liggen!
Beide ploegen, in volle voorbereiding voor het seizoen 02-03,
brachten zowat alle beschikbare
spelers in lijn. Onder hen natuurlijk Leeuwenaar Stijn VangeffeFoto’s: Roger Vande Wiele
len, die nu bij S.T.V.V. gewoon
verder doet wat hij bij R.D.Z., op datzelfde terrein als jong spelertje al deed:
goed voetballen! De wedstrijd, in een hoog tempo, kon alle aanwezige voetballiefhebbers boeien. Alleen was het jammer dat S.T.V.V. de weg naar de
netten niet vond. De beslissing
viel door een knap Heusdens
doelpunt in de tweede helft.
Het feestelijke karakter van deze
zomerse voetbalavond, het evenement op en rond de kraaknet
opgepoetste installaties en de
vlekkeloze organisatie maakten
van voetbal in Zoutleeuw, … een
feest!!
Luc Van Cauteren
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Hector Kaufman,

O

p zondag 28 juli werd ter ere van H.
Kaufman, navigator van de in 1944 gecrashte B17G, een plechtige herdenkingsmis opgedragen in de Sint-Leonarduskerk in aanwezigheid van burgemeester R. Dehairs, de familie Wouters,
vertegenwoordigers van het verzet en
leden van de Militaire Vriendenkring
Zoutleeuw. Nadien werd door het stadsbestuur op het stadhuis een receptie
aangeboden. Lisette Wouters hield er in
naam van de familie, die toen onderdak
verleende aan de onfortuinlijke Amerikaanse vliegeniers, een gelegenheidstoespraak. Graag
drukken wij hieruit enkele
markante passages af:

raakt werd en op ongeveer 27 km van
hier te Rillaar crashte.
De dramatische momenten welke Hector
Kaufman destijds in deze stad beleefd
heeft, zijn hem levenslang bijgebleven.
Ook mijn familie heeft de Amerikaanse
piloten, die bij hen thuis in de hoeve in
Terweiden verstoken werden nooit vergeten. Groot was dan ook onze blijdschap, toen wij enige jaren geleden
terug contact met elkaar kregen.
… Het verlaten van het brandende
vliegtuig, het gevoel om op onbekend
gebied terecht te komen, misschien
krijgsgevangen genomen te worden
door de Duitse bezetter, hebben zeker
een opmerkelijke indruk gemaakt op
Hector Kaufman en zijn medebemanningsleden. Maar dan waren er plotseling de Belgische families die onderdak
boden aan deze onbekenden. Alle bemanningsleden van zijn vliegtuig werden gered door de leden van de weerstand uit onze regio, en vonden een veilig onderkomen bij Belgische families,
welke hier vandaag vertegenwoordigd
zijn. Deze Belgische families waren zeer
Roger Vande Wiele

“…Op 9 augustus is het 58
jaar geleden dat Hector
Kaufman, met zijn parachuEdmond Wouters
te op het grondgebied van
Zoutleeuw landde, nadat
zijn vliegtuig, een viermotorige bommenwerper van het type B17G “Vliegend
Fort“ met als naam “Red Dragon“, door
de Duitse luchtafweer boven Luik ge-

na 58 jaar terug in Zoutleeuw

vastberaden: deze jonge Amerikaanse
kerels zouden niet in de handen van de
vijand vallen en daarvoor waren ze bereid grote risico’s te nemen.
… Het is tevens gepast om hier vandaag
hulde te brengen aan alle leden van de
verschillende verzetsorganisaties die
vastbesloten waren de meedogenloze
Duitse terreur te bestrijden.
Ontelbare Belgische weerstanders van
het “geheim leger“ - zeer actief in onze
regio - deden al het mogelijke om het
Naziregime te dwarsbomen en de Geallieerden in hun acties bij te staan door
o.a. het in veiligheid brengen van de
bemanningen van de gecrashte B-24
“Lily Marlène“ op 20 juli 1944 en de “Red
Dragon“ op 9 Augustus 1944.
… Ik wens een speciaal woord van dank
uit te drukken aan de Burgemeester en
het Schepencollege van Zoutleeuw die
deze herdenking vandaag hier in het
Historische Stadhuis mogelijk gemaakt
hebben, alle personen en verenigingen
voor hun bijdrage tot het slagen van
deze viering en alle genodigden voor
hun aanwezigheid. Ik ben er van overtuigd dat dit samenzijn met jullie allen
een onvergetelijk moment zal betekenen voor de Heer Hector Kaufman, dat
hij in zijn herinneringen zal blijven
koesteren… “
Volledige tekst: www.zoutleeuw.be

Peper en Zout
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Dinsdagavond,
half tien

Idyllisch Zoutleeuw

Een warme juniavond. Als een vuurrode
bal zakt de zon weg in het westen. Vandaag een avondwandeling, de Vestenwandeling. ‘De moeite meer dan
waard’, vertelde de jongste, de scout
van de familie. Eerlijk, deze wandeling,
alleszins het eerste deel, was mij na vijfentwintig jaar wonen en werken in onze
stad volkomen onbekend.
Wij lopen de kanonstraat in. Hier stonden, in de late middeleeuwen, de kanonnen achter de tweede vestigingswal
van de stad. Bochtje rechts, bochtje
links. Opzij van ons het Heksenkot,
boven op de resten van een middeleeuwse kruidtoren. Recht voor ons een
brugje, een scheve stalen balk gevolgd
door een draaipoortje. Mag het nog
avontuurlijk zijn?

boven de deur. Rechts het oude
gasthuis. Onwezenlijk mooi, onwezenlijk stil.
Hier houden we halt, hier stoppen
we even. Hier kijken wij. Dit alles
wordt ons aangeboden door tientallen generaties Leeuwenaars,
vroeger en nu, groot en klein, arm
en rijk.

Tussen de talloze bladeren van het
grote hoeveblad, de hondsdraf en enkele zeldzame orchideeën zoekt het
baantje zich een weg naar het buitengebied. Opeens plooit het landschap
zich helemaal open. Enorme bieten- en
graanvelden wisselen af met enkele parels van hoogstamboomgaarden. Helemaal in de verte glinstert de Ossenweg
in de late avondzon.
Tweehonderd meter rechtdoor, dan
brutaal naar links. Wij volgen precies
de middeleeuwse vesten en grachten in
een nat en moerassig stuk Zoutleeuw.
Links van ons de gemeenschapsschool,
verscholen achter metershoog riet. Plots
een uniek, idyllisch zicht op de nu gelig

verlichte Sint-Leonarduskerk. Weer een
stukje bos, dan naar rechts, het wordt
wat koeler. Vier enorme reuzenwilgen,
nooit gezien, boorden nu het wegje af.
Weer naar links, daar is de bewoonde
wereld. In hun verlichte keuken doen
Miranda en José de vaat.
Nu steken we de Budingenweg over, het
Vrijerssteegje in. Rechts van ons een herenhuis, bijna bisschoppelijk gerestaureerd. Daar ligt de Getebrug en daar het
Schip. Het is nu donker en stil. Het licht
van droomlantarens kaatst weg op kleine en grote gevels van het Schip.
In snel tempo wordt hier gerestaureerd,
bijna huis na huis. Wij passeren hier
bijna met ingehouden adem water- en
vistrappen, een uitgekiend en steeds
maar klaterend sluizencomplex, een
Venetiaanse fontein die alleen maar in
gedachten water spuit. Recent herstelde
kaaimuren en jonge lindebomen boorden de Kleine Gete af. Dit was in de 12e
en 13e eeuw de levensader van de stad,
de kleinste en de verste binnenhaven
van Vlaanderen die Antwerpen met
haar zusterstadje verbond. Tot 300 kleine schepen per jaar meerden hier in de
buurt van het witte tolhuis aan.
Iets verderop, eindelijk, echte trapliggers, Miel en Robert. Naar hun zeggen
twee van de laatste echte Trapliggers
van de stad. Zij zitten op de stoep voor
hun huis, hun dames op een vouwstoeltje vlak langs het water.
Nu de O.-L.-Vrouwbrug over. Links, het
vredegerecht. Dura Lex Sed Lex prijkt er

Een stad aan het water, groot of klein,
heeft een afspraak met de geschiedenis. Ga kijken, lezer, ga luisteren en geniet. Het liefst op een warme zomeravond
Jos Ceyssens

Iets verderop, langs het water, richting
Begijnhof, het huis van de familie Coenen, een van de mooist bebloemde gevels van onze stad.

Foto’s: Roger Vande Wiele

Peper en Zout
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Lezersrubriek

Ongezouten

Begijntje ziet pétanque Verantwoordelijkheid
Na een stevige avondwandeling
een frietje ‘opknabbellen’ op het
Begijnhofplein, leek mijn man en
onze twee kinderen een leuk ‘Montignacidee’. Ik zag het eerst niet zitten; de ‘lijn’
met kleine ‘l’, zie je! Genieten aan het
pleintje van friet en pétanque. Leuk! De
verkoeling van de avond, de typische frituurgeur en het vriendelijke praten en lachen, steeg niet uit boven het gedempte
‘klakken’ van de ballen. Ik versta van het
spel niets. Dat is niet verwonderlijk, want
hetzelfde overkomt mij in het voetbal als ik
naar het spel van mijn jongste zoon ga kijken.
Maar nu het hier bijna donker is, zie ik de
ballen en het veld langs deze kant bijna
niet meer. Het Begijntje aan de andere kant
heeft wel reden om te lachen, want zij staat
in de schijnwerper, samen met de voorste
helft van de banen. ‘Ja maar’, zegt mijne
man, ‘ik heb in de krant gelezen dat een
gemeenteraadslid gezorgd heeft voor een
zitbank en dat hij licht beloofd heeft! De
banen werden al door de stad aangelegd’.
En zo hoort het ook. Aan één zeel trekken!
Ik zie hier mensen uit alle hoeken van Zoutleeuw en omgeving naartoe komen om
samen te spelen in een gemoedelijke
vriendschappelijke sfeer.
En nu ik eraan denk en ik goed weet dat ik
mij daar alleen niet aan erger: ze kunnen
ergens anders in de gemeente nog een
lamp bij gebruiken! Als de Zoutleeuwse
voetbal de wisselbeker van de Burgemeester inricht valt het elk jaar op dat er
slechts twee ploegen deelnemen! Ik hoop
dat het licht weldra voor beide schijnt,
zodat de ene nog beter kan samenspelen
en dat de andere licht ziet in het nut van
samenwerking. Misschien snap ik te weinig
van voetbal! Maar het begijntje ziet en
lacht tevreden.
E.V.

Peper en Zout

Hoe diep moet een gat in het
wegdek zijn alvorens men iets
doet?
Twee jaar geleden is er een gat in het
wegdek ontstaan tussen het voorheen
noemende Solveld II (nu Molenveld) en
Solveld. Na onderzoek bleek dat de
ondergrond weggespoeld was.
Het gat werd gedicht, een mooie (?)
bloembak met een iets later verdorde
boom werd op de plaats aangebracht.
Na verloop van tijd, het zal ongeveer
begin april 2002 geweest zijn, vertoonde het wegdek terug scheuren. Het gevolg bleef niet uit en het werd duidelijk
dat de ondergrond terug wegzakte.
Werklieden van de stad werden ingelicht en gingen hun verantwoordelijke
in kennis stellen. Het zou allemaal opgelost worden als men aan het wegdek
ging werken. Nog altijd geen signalisatie. Andere inwoners spraken ook verschillende politiekers aan over het gevaar (gaat de verzakking de huizen
aantasten, wat als spelende kinderen
erin trappen) enz. De talrijke stortregens die rijkelijk wegspoelden langsheen het gat zorgden ervoor dat het gat
dieper werd en enkel doordat de boordstenen elkaar ondersteunden vielen
deze niet naar beneden.
Dan toch maar een SP.a- lid aangesproken en wonder boven wonder twee
dagen later op 05.08.02 stonden er twee
dranghekken met verlichting.
Zijn de andere politiekers niet bewust
van het feit dat zij verantwoordelijk gesteld kunnen worden als er iets gebeurt? Is het Solveld electoraal niet belangrijk?
M. C.
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Hetze tegen jagers ?
Al vele jaren hebben we een
jachtgebied op de Meersheuvel dat we onderhouden
volgens de regels van goed beheer.
We zorgen ervoor dat de wildstand
op een natuurlijke wijze en in een natuurlijke biotoop kan leven. We
plantten er canadabomen, maïs en
zonnebloemen, zodat er op ons jachtterrein voldoende eten en schuilplaats zou zijn voor klein en groot
wild. Daar is toch niets mis mee
ofwel?
Blijkbaar zijn er de laatste jaren mensen die daar anders over denken en
menen “het recht” in eigen handen te
kunnen nemen door jonge canadaaanplant te vernielen of zoals dit jaar
25 aren maïs met Gramoxone of
Round-up dood te spuiten. Is dit fanatiek vandalisme van zogezegde
natuurliefhebbers om de jacht te saboteren of is het ordinaire jaloezie
van andere jagers om het wild naar
hun eigen jachtgebied te lokken?
Natuurlijk hebben we bij de lokale
politie klacht tegen onbekenden ingediend, in de hoop de dader(s) te
pakken en te laten straffen.
Door deze brief in Zoutpot willen we
alle echte natuurliefhebbers van onze
stad oproepen om samen met de politie een oogje in het zeil te houden
om dergelijke praktijken in de toekomst te vermijden.
P.N.
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Verenigingsnieuws
Aerobic, figuurtraining en BBB
Bij dans- en bewegingsclub ‘Intermezzo’ kun je vanaf donderdag 5 september opnieuw terecht voor aerobic, figuurtraining en BBB in ‘De Passant’.
Maandag van 20 tot 21u (figuurtraining,
BBB)
Donderdag van 19 tot 20u (aerobic, BBB)
Info: Christel Feyaerts 011.78 10 99

BAZO (BAdminton ZOutleeuw)
Bazo organiseert opnieuw cursussen
voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Vanaf
do. 3 okt. gedurende 10 donderdagen
telkens van 18 tot 19u in de Passant.
Deelname ê 10 voor de volledige 10-lessenreeks.
Voor volwassenen blijven de speeluren
van 20 tot 22.30u, telkens op dinsdag
en donderdag.
Info en inschrijving: Roger Vande Wiele,
011. 78 90 30 of rogervdw@pi.be.

in het stuk: de vijf deuren in het decor
worden voortdurend gebruikt.
Opvoeringen in het parochiecentrum
van Budingen: zie “Zoutleeuw leeft”.
Info, reservatie en kaartenverkoop:
P. Matterne (011. 58 73 27), de leden van
de zang- en toneelgroep Budingen en
de toeristische dienst (011. 78 12 88).

Robert Crabbé is verantwoordelijk
jeugdcoördinator van de twee voetbalclubs. De redenen voor deze werkwijze
werden grondig besproken met de ouders. Er zal een nauwe samenwerking
zijn voor duiveltjes, pre-miniemen en
minimiemen. De jeugdspelers zullen de
kans krijgen om elk weekend te spelen.

De turnlessen van KVLV worden opnieuw ingericht vanaf 10 september,
elke dinsdag van 20 tot 21u. Inschrijven
voor 20 lessen aan ê 22 bij Rachel Peeters-Hettich 011. 78 11 54.

ZTG Budingen

“De Fiere Hond”

In het appartement van Mike en Conny
arriveren op een mooie maandagmorgen twee ververs, Kurt en Wim, met als
opdracht van de huisbaas: ramen schilderen. Kurt, een brutale vent, is echter
ook de ex van Conny. Zij zoekt elders
onderkomen. Mike moet zogezegd naar
het buitenland, doch van hun baas
mogen de ververs niet alleen in een woning blijven. Dus, Wim zoekt een
“madam van het kot” en Mike nodigt
een vriendinnetje uit… En of er van
Wim, een niet al te snuggere jongen,
geprofiteerd wordt…
Het is een typisch blijspel met dolkomische situaties. Er zit vaart en beweging

schitterde op de World Winner Dog
Show 2002 in Amsterdam van 4 tot 7 juli
2002. Niet minder dan 15.000 honden
uit alle werelddelen namen hieraan
deel. Zes van onze clubleden: Graulus
François, Beerten Danny, Boyen Florent,
Van Sant Kristine, Dekeyser Ursula,
Briers kelly, werden met hun honden
wereldkampioen. Proficiat.
Om dit resultaat te bereiken trainen we
iedere woensdagavond vanaf 19 tot 22u
in het lokaal gelegen achter “Kasjmir
Fashion” Sint-Truidersteenweg 37 3440
Zoutleeuw.
Info: 016. 78 88 76, 011.78 47 56 (Willy
Jordens), 0478-97 38 33.

Peper en Zout

van de ‘Tokoegawa Ijejasoe Dojo’

Jeugdsamenwerking K. Halle
VV en RD Zoutleeuw

Als je kind interesse heeft om te leren
voetballen, geboren is tussen 1996 en
1990 en nog niet aangesloten bij een andere voetbalclub, kun je het laten inschrijven. Je steunt ook een uniek
samenwerkingsexperiment en je kind
wordt begeleid door bekwame trainers.
Info: 011.78 02 28 - Robert Crabbé of
011.78 16 89- Diane Coopmans-Nijs.

KVLV Zoutleeuw

Shinto inwijdingsceremonie
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Vrijdag 2 augustus was een belangrijke
en onvergetelijke dag voor de HakkoRyu school van Zoutleeuw. Tijdens een
traditionele en mooie ceremonie werden
hun Shinto schrijn, de Dojo (zaal waar de
lessen plaats hebben) en 3 vlaggen ingewijd. Heel wat genodigden konden dit
meemaken.

Meer info over Hakko-Ryu en de lessen:
Patrick Boon 0497. 882461
Patrick.b@tiscalinet.be
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Werkgroep Gelijke kansen
De werkgroep “Gelijke kansen” is gestart en enkele maanden en bijeenkomsten
later, brengen we graag verslag uit over onze werking.
Toegankelijkheid voor andersvaliden: na een grondige studie over de “Toegankelijkheid voor andersvaliden”, kwamen we tot de conclusie dat er, in onze
gemeente, in openbare plaatsen, horeca, enz, weinig rekening is gehouden
met rolstoelgebruikers en andere minder mobiele mensen. Er werd een dossier
aan de burgemeester overhandigd. Prioritair voor ons zijn een paar kleine ingrepen wat betreft Sociale Diensten en Diensten van Openbaar nut, Mutualiteiten, Syndicaten, Postkantoor, Toeristische Dienst, Banken, Dekenij, Dokterspraktijken, Apotheken … Zo maakt een buitenbel op de juiste hoogte met logo
ernaast van de rolstoelgebruiker het mogelijk, dat een mindervalide er zijn
zaken kan afhandelen zonder een beroep te moeten doen op anderen. Ook vragen wij dringend enkele stoepverlagingen en onderhoud van de voetpaden.
Gespreksavonden
Er wonen in onze gemeente verschillende alleenstaanden (vrouwen en mannen) met kinderen. De wetgeving voor wat onderhoud en bezoekrecht betreft,
is niet altijd eenvoudig en financieel is het dikwijls zwaar. De kinderen zijn
nogal eens de dupe van deze toestand.
In samenwerking met enkele verenigingen gaat er hierover een gespreksavond
door op donderdag 17 oktober 2002. Zie “Zoutleeuw leeft” blz.16
Volgende avonden handelen over Kindermishandeling, Geweld op vrouwen,
Pesten op het werk.
Project “Samen Praten”
Twee vrijwilligers starten op 23 september met een lessenreeks “Wij leren
Nederlands, want we willen ons integreren“. Zie “Zoutleeuw leeft” blz.15
Volgend project: Veilig fietsverkeer
Wij hopen dat we je, met dit verslag, hebben kunnen overtuigen dat onze
werkgroep probeert iets te veranderen. Misschien lukt dit met jouw medewerking nog beter, want ”vele handen maken licht werk”. Een lijst met de huidige
leden kun je opvragen bij Carla Reynders 011. 78 91 76
Monique Cleynen

Wiele
ger Vande
Foto’s: Ro

Woord van dank
DocRock
De netto opbrengst van DocRocks benefietconcert voor Rita Nagels bedroeg
ê 3100. De organisatoren willen de sponsors groot en klein, medewerkers
en publiek van harte danken.

Hartelijk Dank
Midden juni stond onze woning in de Boomgaardstraat na een blikseminslag
in brand. De grote solidariteit die spontaan op gang kwam, heeft ons diep
ontroerd. Daarom willen mijn vrouw en ik, iedereen van overheid, helpers tot
alle buren van onze wijk van ganser harte bedanken voor hun materiële, morele en financiële steun. Zonder hun hulp zou alles veel moeilijker geweest zijn.
Margit en Peter Fellner-Schindlbeck Boomgaardstraat, 14 3440 Budingen.

Peper en Zout
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n Toren en
Armand, Dimitri Va
zorgden voor
Bart Vanden Bossche
De Passant
mooie momenten in
ng.
tijdens de 11 julivieri
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stad

Zoutleeuw
2 september:

leeft

25 september:
De Sportraad: 2de Zoutleeuwse Getecorrida.
Info: Sportraad 011.58 97 67. Zie blz.8.

Budingen kermis: Café Statiehof
- vanaf 15u: wandelzoektocht (afstand ong. 6 km)
- om 20u: sluiting kermis met DJ Bert.

26 september:

5 september:

De Seniorenraad: spetterende shownamiddag in ”de Passant” met ”Twee Ouwe en hun Vrouwen” (Jacques Raymond,
Ingriani, Katrien Gallez en Jean Walter), gratis taart + koffie.
Kaarten: leden seniorenraad en Stadhuis.

De gepensioneerdenbond “Vooruit” Groot-Zoutleeuw: jaarlijks
koffiefeest in de Parochiezaal, Dungelstraat - Halle Booienhoven.
Muziek: Jan Luyten en co. Aanvang 14u. Toegang ê 2.

8 september:

28 september:
Zwamfuif in de Parochiezaal te Halle-Booienhoven. DJ ‘s: #07
& #58. Vzw De Zwam, Dungelstraat 15 Halle-Booienhoven:
open elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 20u.
Info en gratis kaarten via www.vzw.de.zwam.yucom.be
Pro Arte Lewa: Jeugdkoor Scala: 20u in De Passant. Zie blz. 7

Toeristische Dienst: Open Monumentendag. Zie blz. 5.
Sportdienst: 1ste Unlimited Games in De Passant. Zie blz. 9.

14 september:
SP.a Zoutleeuw, SVV & vzw Vooruit: Mosselfeest in ‘Zonnegroen’
vanaf 17 tot 21u.

30 september:

15 september:

v.z.w. Wandelklub Halewijn: Herfsttocht. Vertrek: Parochiezaal Grote Steenweg - Neerlinter. Afstanden 4-6-12 km. Vertrekuren van 8 tot 16u.

De Moedige Pedaaltrappers Leenhaag: wielerwedstrijden: 8, 9,
10 en 11-jarigen, 12.30u tot 15u: behendigheidstest, 1 km individuele tijdrit, wedstrijden per leeftijdsgroep: 12 j. om 15u: 15 ronden, 13 j. om 16u: 19 ronden, 14 j. om 17u: 27 ronden.
Start: garage Vanmullem Linterseweg Budingen.

18 september:
Kon. fanfare St.-Cecilia: Accordeona Tienen
o.l.v. Jean Rousseau in “De Passant”. Deuren:
20u. Aanvang 20.30u. VVK bibliotheek: ê 5.
Kassa: ê 6.

20 september:
Toeristische Dienst: fakkelestafette Brussel Weert - Brussel. Omstreeks 15.30u aan het
monument van de gesneuvelden (Sint-Truidensestraat) korte heldenhulde.

21 september:
Parochie St.-Bartholomeus Halle-Booienhoven: mosselsouper
van 17.30u tot 21u - Info: diakenij 011.78 12 00.

Op initiatief van enkele bewoners van de Dorpsstraat in Halle werd
de grote vakantie ingeluid met een eerste grote dorpsbarbecue. Ondanks de concurrentie van de finale werelbeker voetbal. In het rustieke kader van de boerderij van de familie Engelbos genoten ruim 200
deelnemers van een aangename namiddag.
Voor velen een ideale gelegenheid om herinneringen op te halen of elkaar wat beter te leren kennen. Wordt vervolgd!
Het winderige weer kon het enhousiasme niet drukken. Ach ja, Brazilië werd wereldkampioen.

22 september:
Parochie St.-Bartholomeus Halle-Booienhoven: mosselsouper
van 11.30u tot 14u - Info: diakenij 011.78 12 00.

23 september:
Gelijke kansen: project “Samen praten”: start lessen “Wij leren
Nederlands, want we willen ons integreren“. Zie blz. 14.

Peper en Zout
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1 oktober:
Senioren Groot-Zoutleeuw: hervatting Yoga-lessen
om 14.30u tot 16u.

6 oktober:
K.V.L.V. Zoutleeuw: ledenvergadering: catecheselokaal om 14u. Onderwerp: jaarthema “steengoed”.
Ook niet-leden zijn welkom.

Foto’s: Roger Vande Wiele

Javacheff Christo achterna pakten leerlingen, juffrouwen en
meesters van Campus Leeuwerveld hun school in voor ze met
vakantie gingen. Donderdag 27.06.02. Stipt om 15u hees de
brandweer Erica, Saartje, Sigrid, Isabelle en Sim in een korf op
dakhoogte, waar ze als apotheose van de stunt een reuzenstrik
op het pakje knoopten, met zelfs de nationale pers als getuige.

9 oktober:
Culturele Raad: Wip: Kommil Foo: “Lof der Waanzin”: 20u in
de Passant. Zie blz. 7.

10 oktober:
KVLV Zoutleeuw: kookles in de Middenschool Stationsstraat
om 19.30u. Ook niet-leden zijn welkom.

26 oktober:

17 oktober:

ZTG Budingen: in het parochiecentrum “Schat, jij bent een
schat!” 20u. ê 5 en ê 3. Zie blz. 13.
Pro Arte Lewa: Camden rockt ! in de Passant. Zie blz. 7.

Gelijke kansen i.s.m. andere verenigingen: gespreksavond:
“Alleenstaanden met kinderen”. Zie ook blz. 14.
KVLV Zoutleeuw: kookles in de Middenschool Stationsstraat
om 19.30u. Ook niet-leden zijn welkom.

27 oktober:
ZTG Budingen: in het parochiecentrum “Schat, jij bent een
schat!” 19u. ê 5 en ê 3. Zie blz. 13.

18 oktober:
Het sportlint: eindhappening in “De Passant”. Zie blz.8.

1 & 2 november:
ZTG Budingen: in het parochiecentrum “Schat, jij bent een
schat!” 20u. ê 5 en ê3. Zie blz. 13.

19 oktober:
Katholieke Kring Zoutleeuw: ledenwandeling.
Zoutleewse wielertoeristen: Breugelfeest vanaf 17u in de refter
van het college Zoutleeuw.

De Zoutleeuwse Zomerdagen
op 9, 10 en 11 augustus.
Enkele sfeerbeelden

20 oktober:
Toeristische Dienst i.s.m. het Hagelands Promotieteam: Hagelandse Boekenbeurs, van 10 tot 17u in de cultuurzaal ‘De
Passant’. Zie blz. 5.

25 oktober:
ZTG Budingen: in het parochiecentrum “Schat, jij bent een
schat!” 20u. (kaarslichtvoorstelling met gratis drink) ê 8, kinderen ê 4. Zie blz. 13.
KVLV Zoutleeuw: demonstraties bloemschikken
i.v.m. Allerheiligen. Catecheselokaal om 19.30u.
Ook niet-leden zijn welkom.

Foto’s: Roger Vande Wiele
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BOETIEK VIVE

DRUKKERIJ

PEETERS
Terug naar school

St.-Truidensesteenweg 3 - b2
3440 Zoutleeuw
011. 78 52 47

Gesloten: zondag & maandag
Open: dinsdag tot zaterdag van 10 tot 12u en van
12.30 tot 18u (vrijdag tot 18.30u)
Van harte uitgenodigd op de opendeur weekends

21/22 en 28/29 september 2002

Qualibouw
Bottu Pascal
Ossenwegstraat 65, 3440 Zoutleeuw
tel. 011. 78 43 01

Opendeur weekends
21/22 en 28/29
september 2002
Win uw C.N.B. Jeans Outfit t.w.v. € 50

Ceremoniehuis Vos

RV

ê 25

Ceremoniehuis Vos

• expressdienst
• ziekenvervoer
• luchthaventaxi
• minibus 7 personen

Nieuw: rolstoelvervoer
met aangepaste wagen
Ceremoniemeesters • Mercedes E- & S-klasse
Oldtimers • kevers • koetsen • bussen
Een droomhuwelijk: rode loper • gastenboeken
huwelijkskaarsen • witte duiven & balonnen

✂

RV

Schipstraat 75
3440 Zoutleeuw
011. 78 45 51
fax 011. 48 40 02
gsm 0477. 22 02 11

Bon ê 25,- korting • ceremoniemeester

Algemene schilderen decoratiewerken

Ontwerp: Vierkant Grafisch / Druk: Drukkerij Peeters

Tijdens opendeur weekends voor iedereen een
hapje en een drankje en kans om 1 v/d 5 kledingwaardebonnen van ê 12,50 te winnen.

Stadspersoneel Zoutleeuw - tot uw dienst!

Foto: Roger Vande Wiele

De stad verleent allerlei diensten, elke dienst heeft zijn eigen
personeel, de administratie alleen al heeft zes afdelingen. Bij wie
moet de burger zijn met zijn vragen, formulieren of klachten.
Wie is wie? Omdat die diensten niet anoniem zijn, maar bestaan
uit toegewijde mannen en vrouwen, brengt ZoutPot ze voor jullie in beeld.

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

Vanaf volgende ZoutPot willen we elke keer een dienst of een afdeling eruit lichten. Zo krijgt die een gezicht en weet je bij wie je
moet zijn. Dat zal de communicatie met de stadsdiensten in het
algemeen en de administratie in het bijzonder, ongetwijfeld sterk
bevorderen.

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

