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Beste stadsgenoten, 

‘Zet djé ter grièd veur?’
Dit was de titel waarmee ik vorig jaar mijn eerste voorwoord voor Zoutpot begon.
Als ik nu terug kijk, denk ik: ‘koent djé ter ooit grièd veur zen? Veur Lièf?’
We hebben mekaar beter leren kennen: het trotse Zoutleeuw, de vrome Ossenweg, 
het levenslustige Halle-Booienhoven en Dormaal, het karaktervolle Budingen en het 
ijverige, hardwerkende Helen-Bos.
Na deze eerste kennismaking ben ik meer dan ooit overtuigd: dit zijn stuk voor stuk 
kwaliteiten die ons niet verdelen, maar versterken. Precies door deze talenten te bun-
delen, kunnen wij samen Zoutleeuw uitbouwen tot een uniek stukje Vlaanderen, waar 
het fijn is om te wonen.
Hoogtepunt in 2017 was uiteraard de opening van ons nieuw stadhuis Aen den Hoorn. De 
hoge opkomst tijdens de opendeur en de vele positieve reacties waren hartverwarmend 
voor het vele werk dat al onze medewerkers geleverd hebben.
Belangrijk op langere termijn was de beslissing van de minister van Justitie om het 
Vredegerecht in Zoutleeuw te houden. Op relatief korte termijn verhuizen zij naar het 
oude gemeentehuis in het stadspark (Villa Fineau).
Een andere fundamentele knoop werd op donderdag 7 december jongstleden 
doorgehakt. De politieraden van zone Landen/Linter/Zoutleeuw en zone Tienen/
Hoegaarden beslisten om vanaf 01.01.2019 te fuseren. Beide korpsen, elk met hun eigen 
gedegen expertise, vullen elkaar perfect aan. Dit moet in de toekomst leiden tot een 
nog betere dienstverlening.
De vergroening van onze kerkhoven werd gestart in Halle en Dormaal. Vervolgens 
worden ook de andere kerkhoven aangepakt. 
Ik botste ook regelmatig op de grenzen van de politiek: ondanks alle verwoede 
pogingen om meer vaart in de werken in Budingen (Leenhaagstraat, Jodenstraat, 
Klottenbergstraat) te krijgen en de overlast te beperken blijft het, naar onze zin (en ook 
die van  de bewoners uiteraard) veel te lang aanslepen. Toch blijven we, meestal achter 
de schermen, hemel en aarde bewegen om ook dit werk tot een goed einde te brengen. 
We doen al het nodige.
2018 brengt o.a. de verdere uitbouw van het project Ravelijn, wegenwerken in de 
Asbroekstraat fase 1, bouw Chirolokalen in Budingen, samenwerking met OCMW…
Tot slot:  vooraleer  ik jullie uitnodig op de Nieuwjaarsdrink die de stad jullie aanbiedt 
op zondag 7 januari van 16u tot 18u op de Markt, toch nog het volgende: ‘verknal’ je 
feest en dat van je buren/dieren niet.
Gezien de recente, tragische gebeurtenis in Halle: het gebruik van vuurwerk in Zout-
leeuw is verboden. Je moet dus een aanvraag indienen om een toelating te bekomen. 
Geniet van een prachtig eindejaar en in naam van het ganse stads- en OCMW-bestuur 
voor jullie allemaal in 2018 een gelukkig Lièfjaar.

Boudewijn Herbots

Nieuwjaarsdrink zondag 7 januari van 16u tot 18u Markt Zoutleeuw
met tentoonstelling van de kunstwerken van de Liefchallenge

en bekendmaking van de winnaars van de horeca eindejaarsactie!

BOUDEWIJN HERBOTS
burgemeester, bevoegd voor 
burgerlijke stand, financiën, 
openbare rust, orde en 
veiligheid, kmo en midden-
stand, intergemeentelijke 
samenwerking, jumelage, 
feestelijkheden en evene-
menten, erediensten.

VIKI TWEEPENNINCKX 
1° schepen, bevoegd voor 
sport en cultuur, bko, 
personeel en organisatie, 
mobiliteit, informatie en 
communicatie.

GASTON PULINCKX 
2° schepen, bevoegd voor 
ruimtelijke ordening, grond- 
en woonbeleid, onderwijs, 
toerisme, jeugdbeleid, 
afvalbeleid, patrimonium, 
erfgoed.

NICO JORDENS 
3° schepen, bevoegd voor 
openbare werken, kerk-
hoven, plantsoenen en 
bebloeming, bermbeheer.

ILSE BEELEN 
4° schepen, bevoegd voor land-
bouw, milieu en duurzaam-
heid, academie, ontwikkelings-
samenwerking, bibliotheek, 
seniorenwerking, welzijn, 
gelijke kansen, gehandicapten-
beleid en gezondheid.

ETIENNE WOUTERS 
voorzitter OCMW, bevoegd 
voor OCMW en kansarmoe-
debeleid.

VOORWOORD
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Nieuws uit de gemeenteraad 
van oktober en november
Beheersovereenkomst tussen de stad en het OCMW 
Met deze overeenkomst worden tussen de beide besturen de 
afspraken vastgelegd met betrekking tot de uitkering van de 
mantelzorg-, de studie- en integratietoelage. 

Wijkwerken
De gemeenteraad zet het licht op groen om mee te werken aan 
de organisatie van het systeem ‘Wijk-werken’. De organisatie wordt 
toevertrouwd aan de intergemeentelijke vereniging IGO. Door deze 
organisatie zullen werkzoekenden en leefloongerechtigden meer 
kansen krijgen om aan de slag te gaan in het normale arbeidscircuit. 
Bovendien wordt door dit nieuwe systeem continuïteit geboden 
aan personen tewerkgesteld binnen het systeem van het PWA 
(Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap).

Aanvullend gemeentelijk politiereglement 
Het plaatsen van tractorsluizen op de Wezersebaan, de 
Leeuwerstraat en het Drinkwater wordt goedgekeurd. Deze 
tractorsluizen zijn aangewezen omwille van de verkeersveiligheid 
en het weren van sluipverkeer.

Samenstelling adviesraden
De gemeenteraad keurt de wijziging van de samenstelling van 
de GECORO goed. De Jeugdraad en Natuurpunt hebben andere 
vertegenwoordigers aangeduid.

Goedkeuring herwerking politiecodex
De herwerking van de codex was noodzakelijk ingevolge 
wetswijzigingen m.b.t. de GAS-reglementering. Bij de herwerking 
staat de gebruiksvriendelijkheid zowel voor politiediensten, het 
stadsbestuur en de burgers voorop. Bovendien is de politiecodex 
eenvormig voor de 3 gemeenten van de politiezone LAN. De 
politiecodex moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers op 
een aangename manier kunnen samenleven. De politiecodex kan 
geraadpleegd worden op de website van de stad.

Heraanleg  Asbroekstraat 
Het voorontwerp werd voorgelegd aan de buurtbewoners en 
er werd een participatietraject doorlopen met het oog op het 
aanvragen van subsidies in het kader van de Omgevingskwaliteit 
(Europa). De plannen, de raming, het bestek, de meetstaat en de 
wijze en voorwaarde van gunning worden goedgekeurd. De werken 
zijn geraamd op € 932.970,69 inclusief BTW. De subsidieaanvraag 

is ingediend en kan maximaal € 195.000 bedragen. De uitvoering 
van de eerste fase – het deel tussen de N3 en het kruispunt met de 
Dorpsstraat – is voorzien in 2018.

Samenwerkingswerkingsovereenkomst met de vzw Storzo 
In die overeenkomst is o.a. een bijdrage van € 9.000 voorzien voor 
de organisatie van het Huis van het Kind. De vzw ervaart nu dat 
de behoeften inzake begeleiding van gezinnen ter bestrijding van 
kinderarmoede steeds acuter en omvangrijker worden. Om daar 
efficiënter te kunnen op inspelen wordt het arbeidsregime van de 
begeleidster/projectinitiator uitgebreid van 22,8u tot 28 u. Dit be-
tekent een extra bijdrage van € 4.450/jaar. 

Ophaling Roze zak
Vanaf 1 januari 2018 wordt de roze zak (zachte plastics) huis aan 
huis opgehaald. Hiervoor moet de stad een beheersoverdracht 
doen aan Ecowerf. De ophaling van de roze zak gebeurt om de zes 
weken. De concrete data worden opgenomen in de afvalkalender. 
De stad betaalt voor deze ophaling € 2,24/ inwoner/jaar. De roze zak 
kan bovendien in 2018 aangeboden worden op het recyclagepark.

Thermografische luchtfoto 
De stad neemt deel aan het project van Interleuven voor de opmaak 
van een thermografische luchtfoto van de stad Zoutleeuw in het 
kader van het klimaatactieplan. Gezien een dergelijke luchtfoto 
door iedereen raadpleegbaar is, oordeelt de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer dat de regels van de 
privacywet dienen nageleefd te worden. De volgende modaliteiten 
worden in dit kader door de gemeenteraad goedgekeurd: 
1. Akkoord te gaan met een publiek toegankelijke website waarop 

de thermografische luchtfoto kan geraadpleegd worden. 
2. De mogelijkheid in te bouwen om een woning te maskeren. 

Bij het publiceren van de thermografische luchtfoto dient 
duidelijk omschreven te worden, dat een inwoner zich kan 
verzetten tegen de publicatie van de eigen woning.     

Ophalen kerstbomen 
De kerstbomen zullen door de stadsdiensten 

op maandag 8 en dinsdag 9 januari 
2018 opgehaald worden. Gelieve de 

kerstboom zonder pot of houten 
voet goed zichtbaar vanaf 8u buiten 

te zetten.
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Winterplan 2017-2018
Niet iedereen kijkt uit naar een ‘witte’ 
winter!
Sneeuw en vrieskou kunnen voor heel wat 
ellende op de wegen zorgen. De technische 
dienst beschikt over materieel om sneeuw 
en ijzel te bestrijden: een vrachtwagen met 
zoutstrooier en sneeuwruimer vooraan, een 
sneeuwruimer vooraan op de tractor en twee 
sneeuwschaven achter de tractoren. Een klei-
ne tractor met ruimer en zoutstrooier voor 
fietspaden en uiteraard de nodige zoutvoor-
raad.
Wat doet de stad?
Uiteraard kan niet overal tegelijkertijd 
gestrooid en geruimd worden. Daarom 
beschikt de stad over een strooiplan. 
Hierin is de strooiroute zo uitgetekend 
dat de belangrijkste verbindingswegen zo 
berijdbaar mogelijk gehouden worden. 
Enkele prioriteiten: 
• De N3 wordt niet gestrooid door 

technische dienst, maar wel door het 
gewest! 

• De belangrijkste verbindingswegen 
worden aangevat met vrachtwagen 
vanaf 3u/3.30u. Duurtijd ongeveer 
3 tot 4u (dus tot 7u ’s ochtends en 
indien nodig start dan een tweede 
ploeg en wordt de nacht nadien 
verder doorgewerkt). Bij overvloedige 
sneeuwval of Siberische toestanden 
wordt de hulp ingeroepen van een 
landbouwerspool.

• Verdere verfijning van het 
wegennetwerk, zodat iedereen op 

redelijke afstand (ongeveer 500m) een 
gestrooide weg kan bereiken.

• Zorgen dat openbare gebouwen 
bereikbaar blijven.

Bij hevige sneeuwval kan er afgeweken 
worden van de leidraad en wordt er eerst 
gestart met het ruimen van de wegen.
Wat moet/kun je doen?
Bij sneeuwval rekenen we ook op jullie 
behulpzaamheid.
Volgens het politiereglement is de 
hoofdbewoner van een gebouw, de bewoner 
van de benedenverdieping, de gebruiker 
of eigenaar van ieder gebouw of perceel 
verplicht sneeuw en ijs te ruimen van de 
voetpaden die grenzen aan het perceel en 
het voetpad te bestrooien met zout.
Tips
• Bomen en planten zijn zeer gevoelig voor 

zout, gebruik dus enkel de noodzakelijke 
hoeveelheid. 

• Verplaats de sneeuw naar de uiterste 
rand van het voetpad maar laat 
rioolroosters en slikkers vrij zodanig dat 
het dooiwater kan wegvloeien.

• Plaatsen die sneeuwvrij gemaakt zijn, 
bestrooi je best opnieuw met zout.  
Zo voorkom je dat dooiwater opnieuw 
aanvriest.

• Gooi nooit sneeuw op de rijweg of 
het fietspad. Hierdoor kunnen gladde 
plekken ontstaan.

• Matig je snelheid.
Een helpende hand voor je buur doet 
wonderen! 

Kindergemeenteraad ‘17-’18
Op dinsdag 24 oktober werd de 
kindergemeenteraad voor het werkjaar 
2017-2018 officieel geïnstalleerd.  
17 Kinderraadsleden zullen zich een heel 
jaar lang inzetten voor alle kinderen die in 
Zoutleeuw wonen of naar school gaan.
Tijdens de installatievergadering legden ze 
alvast de eed af, werden de kinderburgemeester 
en –schepenen officieel benoemd en keurden 
ze het huisreglement goed.
Na de laatste variapunten werd de 
vergadering leuk afgesloten met een kleine 
receptie en konden de kinderen van de 
verschillende scholen mekaar beter leren 
kennen met een hapje en een drankje erbij.
De volgende leerlingen werden verkozen of 
aangeduid voor de kindergemeenteraad:
• De Bron Budingen: Louise Crabbé, 

Laurentien Mertens, Talle Nijs en Alonso 
Palma Rojas.

• De Oogappel: Suzan Köksal, Bram 
Vangestel en Tristan Weenen.

• VBS Zoutleeuw: Guinevere Coenen, Zita 
Lox, Jef Meurs, Felix Pierlet, Angelina 
Riggio en Lander Smolders.

• De Tinteltuin: Jorien Cauwenberghs, 
Mattis Motmans, Rube Pans en Toon 
Tytgat.

De kinderburgemeester wordt beurtelings 
door een andere school geleverd en dit jaar 
is dat De Oogappel. Tristan Weenen zal die 
taak vervullen. Hij wordt daarbij ondersteund 
door de 4 kinderschepenen van de andere 
scholen: Laurentien Mertens, Zita Lox, 
Angelina Riggio en Mattis Motmans.
De kinderraadszittingen gaan door in zaal 
Ophem van AC Aen den Hoorn, op dinsdag 
om 17.30u. De eerstvolgende zitting is op 
dinsdag 20 februari. 
Meer info: Lise Hoebrechts, 011. 94 90 53,  

lise.hoebrechts@zoutleeuw.be of www.zoutleeuw.be.



5

BEVOLKING
VAN 1 OKTOBER TOT 
30 NOVEMBER 2017
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Verantwoordelijke uitgever

Pastoor Ballingstraat 41, 3550 Heusden-Zolder

Tel. 011 45 87 00 - info@gentle.be

Nadruk geheel of gedeeltelijk verboden. Hoewel aan de

opmaak van dit gemeenteplan de grootst mogelijke zorg

is besteed, is de uitgever niet verantwoordelijk voor

eventuele zetfouten
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* CENTRUMPLAN
(B)               3340 BUDINGEN 

(D)              3440 DORMAAL 

HA)             3440 HALLE-BOOIENHOVEN 

(HE)            3440 HELEN-BOS 

(Z)               3440 ZOUTLEEUW

ACHTER DE KAPEL (Z)                                        F3*

ASBROEKSTRAAT (HA)                                         I4

ATTENHOVENSTRAAT (HA)                           K3-L3

BEEKSTRAAT (Z)                                                 G3*

BEGIJNHOFSTRAAT (Z)                                       F3*

BERGSTRAAT (B)                                             B1-C1

BETHANIASTRAAT (Z)                                          G3

BETSSTRAAT, VINCENT (Z)                                F3*

BOGAERDENSTRAAT (Z)                                    F3*

BOOMGAARDSTRAAT (B)                             C3-B3

BOSSTRAAT (HE)                                             E3-F3

BOSVELDWEG (HE)                                        F2-G2

BREDESTRAAT (Z)                                                 E4

BROEKSTRAAT (D)                                            I3-J3

BRONSTRAAT (HA)                                               H4

BUDINGENWEG (Z)                                      D4-E4*

BUNGENVELD (B)                                                 C3

BUNGENBROEK (B)                                              C4

CLAESLAAN, LOUIS (HA)                              H4-G4

CITADELPAD                                                           G3

DENNEBOSSTRAAT (B)                                       B2

DE PEN (D)                                                               I3

DONKERSTEEG (D)                                               H3

DORMAALSTRAAT (HA)                                   J3-I4

DORPSSTRAAT (HA)                                         J3-I4

DRIESLAAN (HA)                                            G4-G5

DRIE-SLUIZENWEG (Z)                                  F3-G3

DRINKWATER (HA)                                               H4

DUNGELSTRAAT (HA)                                     I4-H4

DURASWEG (Z)                                               D4-D5

ELSTRAAT (HA)                                                      H4

GANZENKOOI (D)                                             I3-H3

GALGENBERG (D)                                                   J2

GETESTRAAT (B)                                                   D2

GRAZENSEWEG (B)                                              C4

GROENPLAATS (Z)                                               F3*

GROENSTRAAT (B)                                         B3-C3

GROTE MARKT (Z)                                               F3*

GROTE STEENWEG (D-HA)                      I2 t/m I5

HALLESTRAAT (HA)                                        H4-H5

HEERBAAN (B)                                                      C2

HEERWEG (HA)                                               K3-K4

HEKSTRAAT (B)                                                     C3

HILDELBERGSTRAAT (D)                                      I3

HOF TEN RHODE (Z)                                             C4

HONDSVELD (HA)                                                 K4

HOGENSTRAAT (B)                                         A2-B2

HOUTSTRAAT (HA)                                                 I4

HULSBERGSTRAAT (B)                                  B2-C2

JAN VAN HEELUSTR. (HE)                             H2-H3

JODENSTRAAT (B)                                                 C2

KALEMANSTRAAT (HA)                                         I5

KANONSTRAAT (Z)                                              F3*

KAPELSTRAAT (Z)                                                F3*

KEIENBERGSTRAAT (Z)                                 D4-E4

KERKHOFSTRAAT (HA)                                     I4-J4

KERKSTRAAT (D)                                                    I3

KERSELAARLAAN (HA)                             I4 t/m J5

KETELSTRAAT (B)                                           A2-B2

KLIPSTRAAT (Z)                                                     D4

KLOOSTERSTRAAT (Z)                                        F3*

KLOTTENBERGSTRAAT (B)                                  C2

KOEPOORTSTRAAT (Z)                                      G3*

KOUTERBERG (HA)                                                J4

KRUISVELDSTRAAT (HE)                              H2-G2

KWAADMENSKENSSTEEG (HA)                          I5

KWADE PLAS (HA)                                                 I4

LEENHAAGSTRAAT (B)                                   B1-C2

LEEUWERSTRAAT (HE)                                        E3

LEEUWERWEG (HE)                                              F3

LEWASTRAAT (Z)                                                   G4

LINDEWEG (Z)                                                 D4-E5

LINNEBEEKSTRAAT (B)                                       B2

LINTERSEWEG (B)                                          D2-C3

LOWETSTRAAT, DR. RENÉ (Z)                           F3*

MEERSCHENWEG (HA)                              J3-J4-K4

MELKWEG (Z)                                                         E3

MOESBEEKSTRAAT (Z)                                  F2-G2

MOLENSTRAAT (B)                                         D3-C3

MOLENVELDSTRAAT (Z)                               G3-G4

MUGGENBERG (Z)                                                E5

NEERLANDENSESTRAAT (D)                          J3-I3

NIEUWE NEERLANDENSESTR. (D)                    I3

NIEUWSTRAAT (Z)                                                G3

ORSMAALSTRAAT (HE)                                       H3

OSSENWEGSTRAAT (Z)                                  F4-E4

OUDE GETESTEEG                                                 I3

OUDE KASSEI (HE)                                               F3

PAARDENBRUGSTRAAT (Z)                                 F3

PANISBORNESTRAAT (B)                              B1-C2

PASSTRAAT (D)                                                I3-H3

PELSBERGSTRAAT (Z)                                         D4

PIJPAARDEVELD (Z)                                              E2

PIJPSTRAAT (Z)                                                      E4

PIJPVELDSTEEG (HA)                                      J3-K3

POTTEKAASSTRAAT (Z)                                       D4

PREDIKHERENSTRAAT (Z)                                 F3*

PRINS LEOPOLDPLAATS (Z)                              F3*

RATTENSTRAAT (B)                                        D2-E2

RETSBAAN (Z)                                                        E4

RIDDERSTRAAT (Z)                                             F3*

RIJKSWACHTSTRAAT (Z)                                    F3*

ROELSTRAAT (B)                                             C2-C3

ROMEINSE WEG (HA)                                   K3-4-5

RONDEWEG (HA)                                                   F5

RUNKELENSTRAAT (Z)                                   E5-D5

‘S-HERTOGENPAD (Z)                                           E3

SANEVELDSTRAAT (B)                                   C2-C3

SCHIPSTRAAT (Z)                                                F3*

SCHOOLSTRAAT (B)                                             C3

SCHOTSEWEG (HA)                                                I4

SINT-ANNASTRAAT (B)                                  C3-D3

SINT-TRUIDENSESTWG. (Z)                       G3-G4*

SINT-TRUIDENSESTRAAT (Z)                            F3*

SMITSWEG (Z)                                                       D4

SOLVELD (Z)                                                           G4

SPIEGELSTRAAT (B)                                       B3-C3

SPOORWEGSTRAAT (HE)                              F2-G3

SPORTPLEINSTRAAT (B)                                     C3

STATIONSSTRAAT (Z)                                  H3-G3*

STEENGRACHTSTRAAT (B)                                 D3

STEENWEG (HE)                                              F2-F3

STWG. OP MELKWEZER (H)                                F2

TERHAGENSTRAAT (B)                                        D2

TERWEIDENSTRAAT (B)                                C3-C4

TIEN BUNDERSWEG (B)                                B1-B2

TIENSESTRAAT (Z)                                              F3*

TURLUTSTRAAT (HA)                                            F4

TWEE GETENSTRAAT (B)                                     C3

VALGAERSTRAAT (D)                                             J3

VARKENSMARKT (Z)                                           F3*

VELMSEBAAN (HA)                                                J4

VERBRANDE BRUG (Z)                                   E3-F3

VERDEYENSTRAAT, PROF. R. (Z)                      F3*

VESTENDREEF (Z)                                                 F3

VIJFSPRONG (HA)                                            J3-K3

VIJFWILGENSTRAAT (HA)                                     I4

VINNEBEEKSTRAAT (Z)                                        E4

VINNESTRAAT (HA)                                        G4-F5

VLEESSTRAAT (Z)                                                F3*

VLIEBERGHSTR., PROF. EM. (Z)                       F3*

WAAIBERG (D)                                                        J2

WALENBERG (HA)                                            J4-K4

WALGANG (Z)                                                        G3

WATERWEG (HA)                                                   L3

WEZERSEBAAN (HE)                                            F2

WIEVELKOVENWEG (HA)                               K3-L3

WINNEKOTSTRAAT (B)                                        C2

WIJNGAARDSTRAAT (Z)                                     F3*

WITTENWEG (HA)                                      J2 t/m J4

ZOUTLEEUWSESTWG. (D)                             I3-H3

ZWARTAARDEWEG (HA)                                 E5-F5

ZWARTEVELDSTEEG (D)                                  J2-J3
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Zoek mee naar ‘de hoeve van hier’!
In ons stukje Vlaanderen, op de grens van Hageland en 
Haspengouw, zijn hoeves een belangrijk element van onze 
streekidentiteit. De historische hoeve is niet weg te denken 
uit ons landschap.
Toch is er weinig historisch onderzoek verricht naar de 
geschiedenis van boerderijen in Vlaanderen. Met het 
project Fier op de hoeve van hier wil Regionaal Landschap 
Zuid-Hageland deze leemte opvullen. Samen met Centrum 
Agrarische Geschiedenis willen we het verhaal vertellen 
van de historische hoeves in de gemeenten Kortenaken, 
Zoutleeuw, Landen en Geetbets. De typische kenmerken van 
de boerderijen in iedere gemeente staan hierbij centraal.
Misschien biedt onderzoek naar het erfgoedverhaal 
van jouw hoeve nieuwe mogelijkheden! Of als je hoeve 
geen landbouwbedrijf meer is, kan het blootleggen 
van de geschiedenis ervan misschien een richting voor 
herbestemming aanwijzen. Dit onderzoek wil historiek 
verbinden met actuele noden en samen zoeken naar 
manieren waarop historische hoeves vandaag levend en 
dynamisch kunnen zijn.
Archieven en historische informatie over hoeves zijn 
zeldzaam en verspreid. Dit project kan dus alleen maar in 
samenwerking met de eigenaars van (gewezen) hoeves slagen! 
Om de historisch waardevolle hoeves in kaart te brengen, 
zijn we op zoek naar allerhande historisch materiaal: foto’s, 
archiefstukken, interessante verhalen,… iedere bijdrage aan 
dit project is meer dan welkom!
Het schrijven van de geschiedenis van een hoeve is een nog 
grotere uitdaging. Denk jij te wonen in een historische hoeve, 
die daarbij kenmerkend is voor onze streek? Vraag je je af 
op welke manier je haar typisch streekeigen karakter kunt 
versterken? Of wil je graag meewerken aan dit project en 
de geschiedenis van jouw hoeve in kaart brengen, contac-
teer dan zeker: claudia.houben@cagnet.be , info@rlzh.be of  
+32 468. 42 95 59!

Zoutleeuw
Geboorten
Noah Dupont
Florence Potters
Roos Raymaekers
Brent Vrancken
Ailynn Van Haarlem
Overlijdens
Lea Davids 
Jos Verlinden
Maria Vlekken
Arsène Gourmand
André Loosen
Aantal nieuwkomers: 40

Budingen
Geboorten 
Finn Quareme Swinnen
Elena Haenen
Sander Vonckx
Lou Severi
Alexander Baumans
Oona Rummens
Lars Struys
Overlijdens 
Louisa Dupont
José Ladang
René Vanherwegen
Albert Knops
Raf Godfroid
Aantal nieuwkomers: 38

Dormaal  
Geboorte
Emilie Vansimpsen
Overlijden
Joseph Vanrykel
Aantal nieuwkomers: 2 

Halle-
Booienhoven
Geboorten
Louise Ory
Febe Vandersmissen Noë
Ali Nuraj
Overlijdens
Roger Roggen 
Helena Berwaerts
Isidoor Robben 
Aantal nieuwkomers: 22

Huwelijken
14.10 Eddy Michiels en Karine Olislaegers
28.10 Livinus Jorissen en Bernadette Vanherck
3.11 David Gacoms en Katrien Schols

Briljanten Huwelijk
3.10 Louis Tutenel en Maria Jacobs  

Onthaal Nieuwkomers 
22 oktober 2017
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OMGEVING

Eerste steenlegging Zorgcentrum Ravelijn
De stad nam in 2011 het initiatief voor het project Ravelijn om in 
de zone van het historische aarden verdedigingswerk, een aantal 
publieke voorzieningen te combineren met een aantal private 
ontwikkelingen (PPS).  
Op 16 november legde burgemeester Boudewijn Herbots de 
officiële eerste steen van zorgcentrum ‘Ravelijn’.  De werken zullen 
tot eind 2018 duren en de eerste bewoners zullen begin 2019 hun 
intrek kunnen nemen.
Voor permanent verblijf zal zorgcentrum Ravelijn voorzien in 
20 eigentijdse, ruime assistentiewoningen voor valide senioren, 
evenals in een woonzorgcentrum van 41 bedden voor bejaarden 
met zware zorgnoden, dat een nieuwe toekomst zal geven aan het 
huidige Philemon & Baucis. Voor tijdelijke opvang zal Ravelijn een 
erkend centrum voor herstelverblijf van 30 bedden en een centrum 
voor kortverblijf huisvesten.
‘Ravelijn heeft met haar breed en complementair aanbod het 
potentieel en de ambitie om uit te groeien tot een regionale 
zorgcampus die symbool staat voor een kwalitatieve zorgverlening 
en huisvesting. Met haar erkend centrum voor herstelverblijf brengt 
Ravelijn bovendien een nieuwe zorgoplossing naar de regio voor 
mensen die een heelkundige ingreep hebben ondergaan of die hebben 
geleden aan een ernstige aandoening en die nog niet zelfstandig in 
hun natuurlijk thuismilieu kunnen functioneren’, benadrukte Johan 
Crijns, gedelegeerd bestuurder van Anima Care.
Meer dan 60 gedreven medewerkers zullen dag in dag uit het beste 
van zichzelf geven en de interne kwaliteitsvisie in praktijk brengen.  
Reservaties voor de assistentiewoningen, die overigens alle met 
een huurformule worden aangeboden, zijn nu reeds mogelijk.

Praktische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de directrice, Kathleen Moons, 

op het nummer 011. 78 22 66 of via  info@ravelijn-zoutleeuw.be.

Afvalkalender
Tijdens de laatste week van december heb je de afvalkalender 2018 
ontvangen. De kalender heeft een nieuwe vorm! De sorteerinfo 
komt nu duidelijker aan bod en de ophaaldata worden getoond per 
vier maanden. Wil je zeker geen enkele ophaling missen, download 
de app Recycle!
Extra zakken bij de restafvalcontainer
Op 5 januari tijdens de eerste huisvuilophaling van het jaar, mag 
je uitzonderlijk extra zakken bij je restafvalcontainer plaatsen, 
zonder dit vooraf te melden. EcoWerf en het stadsbestuur willen 
op die manier de verschuiving in de ophaaldata omwille van de 
feestdagen zo vlot mogelijk laten verlopen. 
Indien je extra zakken aanbiedt, dien je wel rekening te houden 
met het volgende: 
• de zakken moeten na lediging van de container, in de container 

passen 
• er mogen niet meer dan 6 extra zakken aangeboden worden per 

container.
Roze zak
Vanaf 2018 worden de roze zakken 6-wekelijks aan huis opgehaald. 
De eerste ophaling vindt plaats op 30 januari. Je kunt ook nog 
steeds op het recyclagepark terecht met de roze zak.
Recyclagepark
Vanaf 1 januari krijgen alle containerparken de naam 
‘recyclagepark’. Deze naam benadrukt de bestaansreden van het 
park – namelijk afval/materialen inzamelen voor recyclage – en 
inspanningen doen om de kringloop zo goed mogelijk te sluiten. 
Deze term dekt veel beter de lading en zal als voorkeursterm 
gebruikt worden in heel Vlaanderen. 
Let wel, vanaf 1 januari zal het recyclagepark opnieuw gesloten zijn 
op donderdag! Het recyclagepark is open op dinsdag, woensdag 
en vrijdag van 12.30u tot 19.30u en op zaterdag van 9u tot 16u.
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Sluikstorten en zwerfvuil 
blijven onopgemerkt, maar 
niet bij ons!
Een schone, propere stad is een hele 
uitdaging! Wekelijks moet onze technische 
dienst, de mensen van de Winning en de 
ploeg van EcoWerf op diverse locaties 
sluikstorten en zwerfvuil opruimen.
Tijdrovend en kostelijk!
Het afvoeren van één container sluikstort 
kost de stad +/- € 3.500 aan verwerking 
en transport. Zonder de arbeidskosten! 
Frustrerend voor al die burgers die hun 
afval wel correct afvoeren.
Afval is een grondstof en hoort thuis op 
het recyclagepark. Het overgrote deel van 
het zwerfvuil mag trouwens gratis naar 
het recyclagepark gebracht worden. Onze 
grondstoffen raken trouwens ook op, 
maximaal inzetten op recuperatie is een 
must.
Zowel preventief als repressief worden er 
dan ook inspanningen gedaan om ervoor te 
zorgen dat:
• er minder gesluikstort wordt
• er minder opgeruimd moet worden
• we zoveel mogelijk grondstoffen 

recupereren
Sluikstorters, hoe anoniem ook, worden in 
de gaten gehouden!

Melden van sluikstort: 011. 94 00 34, milieu@zoutleeuw.be , 

via het meldingsformulier op www.zoutleeuw.be .

Kookinspiratie 
‘recht van bij de boer’!
Korte keten leeft ook in Zoutleeuw. Het is 
een manier van verkopen waarbij er een 
rechtstreekse band is tussen producent 
en consument. Op die manier kan de 
landbouwer zijn prijs, de productiemethode 
en het aanbod zelf bepalen. Met zo’n 
transparant systeem is hij niet enkel een 
ambassadeur voor zijn product, maar 
voor de hele korte keten. Als consument 
krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle 
producten recht van bij de boer, zonder 
veel voedselkilometers of verpakkingsafval. 
Bovendien ondersteun je de lokale 
economie.
Mogelijkheden in Zoutleeuw: 
• Voedselteams De Tinteltuin & Halle-

Booienhoven: online bestellen en ter plaatse 
afhalen.

• De KOOKmakkelijk-tas van de Winning: online 
bestellen en thuisleveren of afhalen. 

• Automaten te Zoutleeuw, waar je recht-
streeks hoeveproducten kunt kopen:

• Aardappelen – De Scholierenhoeve - Vanhees, 
Tiensestraat 26 

• Fruit – Healthy fruit - Drillieux, Vinnestraat 45C 
• Kersen – Dewil-Robben, Houtstraat 25 
• Runds- en kalfsvlees – De Scholierenhoeven - 

Vanhees, Tiensestraat 26 
• Zuivelproducten – Van de Melkerhei verdeeld 

bij Vanhees, Tiensestraat 26

Alle info vind je ook op www.rechtvanbijdeboer.be .

OCMW Zoutleeuw engageert 
vzw Mobiel voor rolstoelvervoer
Vervoer is nodig om op een volwaardige 
manier te kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijk leven. Allerlei factoren, 
zoals ouderdom, een fysieke of mentale, 
aangeboren of verworven beperking, hebben 
tot gevolg dat niet iedereen even gemakkelijk 
geschikt [en beschikbaar] vervoer vindt.
De vzw Mobiel heeft zich gespecialiseerd 
in rolstoelvervoer. De vzw Mobiel en 
het OCMW Zoutleeuw hebben een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
met financiële ondersteuning van het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant.
Hierdoor kun je als inwoner van Zoutleeuw voor 
individueel rolstoelvervoer een beroep doen op 
de Dienst Aangepast Vervoer (DAV) van de vzw 
Mobiel en dit tegen een verantwoorde bijdrage. 
Om van deze dienst gebruik te kunnen maken 
moet je verplicht lid zijn van de vzw Mobiel. Dit 
lidmaatschap is evenwel gratis. Een begeleider 
kan gratis meerijden. 
Wil je graag een uitstap maken in 
groepsverband (min.3 - max. 8 personen) 
met rolstoelgebruikers en eventueel andere 
personen met een beperkte mobiliteit, dan 
kun je vervoer aanvragen met de Minibus, 
een andere dienst van de vzw Mobiel. 
De aangepaste voertuigen met liftsystemen 
rijden zeven dagen op zeven van 6.30u tot 
22.30u.
Je kunt zowel occasioneel vervoer aanvragen 
als vervoer voor regelmatig terugkerende 
trajecten. Een opgeleide chauffeur komt je 
thuis aan de deur ophalen en brengt je tot 
aan de deur van je bestemming.
Richtprijs: € 2 per rit + € 0,50 per km. 

Meer info: www.vzwmobiel.be, 016. 20 53 83.
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Meer dan ooit gezinszorg te bekomen via OCMW
De Vlaamse overheid wijzigde de erkenningsnormen voor de 
diensten gezinszorg. Vanaf 1 januari 2018 moet elke dienst 
minstens 10 voltijdse personeelsleden tewerkstellen. De OCMW’s 
van Zoutleeuw en Landen sloten een samenwerkingsovereenkomst 
om aan deze schaalgrootte te kunnen voldoen. Het OCMW 
Zoutleeuw heeft zijn erkenning en personeelsleden overgedragen 
aan de  gezamenlijke dienst en vanaf 1 januari bedient deze dienst 
zowel de inwoners van Zoutleeuw als deze van Landen. 
Wie omwille van ouderdom of gezondheidsredenen extra hulp in 
huis nodig heeft, kan een beroep doen op de dienst voor gezinszorg 
en aanvullende thuiszorg. Een verzorgende van deze dienst kan 
zowel helpen bij de persoonlijke verzorging als bij huishoudelijke 
taken, zoals eten bereiden of boodschappen doen. De prijs voor 
deze dienstverlening is afhankelijk van het gezinsinkomen, de 
gezinssamenstelling en de mate van zelfredzaamheid van de klant.
De coördinatie van de dienstverlening gebeurt vanuit Landen, 
maar inwoners van Zoutleeuw kunnen hun aanvraag tot hulp 
indienen bij het OCMW Zoutleeuw. 

Aanvraag of info: Nadine Spapen 011. 78 92 10,  

nadine.spapen@ocmwzoutleeuw.be .

De personeelsleden van Zoutleeuw leerden intussen hun collega’s uit Landen alvast 

wat beter kennen tijdens een infovergadering en een sessie speeddate. 

Campagneweekend 
Damiaan-actie: 
26, 27 en 28 januari
Lepra, een reëel probleem 
De infectieziekte lepra slaat ook vandaag nog genadeloos 
toe. Jaarlijks worden er meer dan 220.000 nieuwe patiënten 
opgespoord. Lepra is een armoedeziekte; patiënten hebben 
dikwijls de middelen niet om medische hulp te zoeken. Wist je dat 
Damiaanactie met € 50 een behandeling kan opstarten voor een 
patiënt? 
Samen in actie! 
Koop tijdens het weekend van 26, 27 en 28 januari de gekende 
stiftjes bij de vrijwilligers. Of steun Damiaanactie met een gift via 
het rekeningnummer BE05 0000 0000 7575. 

Welzijnsraad nodigt een ongewoon strijkorkest uit
Miljoenen mensen zijn op de vlucht. De helft van de Syrische 
bevolking gaat op zoek naar een veilige plek, maar ook miljoenen 
Afrikanen zijn vandaag op de vlucht. Hoeveel leed kan een mens 
verdragen? Met het optreden van Violet wil de welzijnsraad een 
positief signaal brengen: muziek is kleurenblind, muziek verbindt.
Violet String Orchestra, een ongewoon strijkorkest uit het 
Leuvense, draagt sociaal engagement hoog in het vaandel  en 
heeft onder peterschap van Rudi Vranckx in maart 2017 een cd 
opgenomen mét en vóór vluchtelingen en opgedragen aan alle 
vluchtelingen, waar ook ter wereld. Een Syrische vluchteling en 
violist, Shalan Alhamwy, schreef de muziek ‘HANIN’: passie en 
schoonheid, gebundelde kracht met een vleugje nostalgie.
In de Passant zal Violet String Orchestra een gevarieerd programma 
brengen samen met enkele typische instrumentalisten uit de 
Arabische muziekwereld. 
De opbrengst gaat naar projecten die zorgen voor de psychologische 
ondersteuning van vluchtelingen. 

Violet String Orchestra, zaterdag 24 februari, 19.30u in de Passant. Toegang: € 12.  

Tickets te bestellen bij dienst Cultuur. 
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Gezond eten én volhouden in vijf lessen 
Goed eten en genoeg bewegen is een toverformule voor een fit 
en gezond lijf. Maar wat is dat juist, gezond eten en voldoende 
bewegen? En hoe hou je dat vol? Dat kom je te weten in de 
groepscursus ‘Lekker fit’.
De groepscursus start op woensdag 21 februari om 19.30u in zaal 
Uithem in AC Aen den Hoorn. Diëtiste Katrien Meersseman gidst je 
samen met de groep in vijf bijeenkomsten door de wereld van de 
gezonde voeding. Want in groep lukt alles beter: je deelt ervaringen 
en leert van elkaar. De laatste bijeenkomst kook je samen met de 
groep een lekkere en gezonde maaltijd.

Data cursus: 14, 21, 28 maart, 18 en 25 april, telkens om 19.30u. 

Deelnemen ‘Lekker fit’ kost € 33. Meer info: jaimylee.wouters@zoutleeuw.be .

Samen stoppen met roken?
Op 15 januari start in Zoutleeuw weer een rookstopcursus: acht 
bijeenkomsten, gespreid over drie maanden (15.01, 22.01, 29.01, 
05.02, 19.02, 05.03, 19.03 en  09.04). 
Wouter Goris, een erkend tabakoloog, begeleidt de groep en 
geeft je handige tips en trucjes om de sigaret vaarwel te zeggen. 
Hij bereidt je voor op de gezamenlijke rookstop en traint je 
vaardigheden om herval te voorkomen. Dan stop je samen met 
je lotgenoten. En ook daarna begeleidt hij de groep nog verder.  
Kom naar de gratis en vrijblijvende infosessie op 8 januari om 20u 
in AC Aen den Hoorn- Zaal Uithem. 

Info en inschrijven: 

jaimylee.wouters@zoutleeuw.be of 011. 94 90 06. 

De Vlaamse overheid vergoedt grotendeels jouw 

deelname aan de cursus. Je betaalt zelf nog  

€ 48 voor de hele cursus. Heb je een statuut 

van verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je 

slechts € 24.

TOERISME  011. 78 12 88 toerisme@zoutleeuw.be  @Stad_Zoutleeuw

Gratis geleid bezoek aan de St.-Leonarduskerk 
Elke eerste zondag van de maand om 15.30u. Reservatie is niet 
nodig.

Stak-het-Oep – 
Driekoningen!
Zaterdag 6 januari 
17u, Historisch 
Stadhuis 
Uitgeholde bieten, 
een levende kerststal, 
warme wijn en 
c h o c o l a d e m e l k , 
straattheaterartiesten 
en het optreden van 
de kinderfanfare, 
gedoofde lichten 
…zorgen voor de 
traditionele  Stak - het 
– Oep-sfeer.
‘Stak - het - Oep’ is een vervorming van ‘Steek – het – op’: hiermee 
wordt een uitgeholde biet bedoeld die dient als lantaarntje.
Kinderen, jongeren, ouders en grootouders: iedereen kan 
deelnemen! Wie wil meedingen voor een geldprijs voor mooiste 
groep, mooiste biet en de mooiste Driekoningen wordt vanaf 
17u in het Historische Stadhuis ontvangen en beoordeeld door 
een jury. Om 18u kun je samen met de fanfare en de uitverkoren 
Driekoningen door de straten van Zoutleeuw trekken. 

Organisatie: het Stak – het – Oep-comité met de hulp van vele sympathisanten.

Opgelet !!! Op vrijdag 5 januari zal er 
in de Scholierenhoeve, Tiensestraat 
26, tussen 14u en 16u een 
demonstratie plaatsvinden ‘Uithollen 
van een biet’. Er zullen gratis bieten 
ter beschikking gesteld worden met 
dank aan de Landbouwraad.
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Nieuwjaarsdrink voor de 
inwoners
Zondag 7 januari van 16u tot 18u op de 
Grote Markt.
Het college van burgemeester en 
schepenen nodigt alle inwoners uit 
voor een drankje op de Grote Markt.  
Zo krijgt iedereen de gelegenheid om 
elkaar nieuwjaarswensen over te ma-
ken en 2018 feestelijk in te zetten. 

Oproep voor vrijwilligers
Ben je geïnteresseerd in toerisme en in het 
erfgoed van Zoutleeuw? Heb je zin om tus-
sen april en oktober als vrijwilliger mee te 
werken met de Toeristische dienst? Dan 
kun je in ruil voor een vrijwilligersvergoe-
ding tussen 14u en 17u toezicht houden in 
het Historisch Stadhuis op de Grote Markt. 
Indien je geïnteresseerd bent om mee te 
werken of indien je verdere inlichtingen 
wilt, gelieve je te wenden tot de Toeristi-
sche dienst.

Openingsuren van de 
Toeristische dienst in het 

winterseizoen
Van dinsdag tot vrijdag van 13.30u 

tot 16.30u. Weekend, feestdagen en 
maandag gesloten.

De 6de restauratiefase van de St.-
Leonarduskerk weldra van start
Op 5 februari start de zesde restauratie-
fase van de St.-Leonarduskerk. Ze omvat 
hoofdzakelijk de verdere behandeling van 
de stabiliteitsproblemen en het herstel van 
de gewelven in de middenbeuk. Deze wer-
ken zullen wellicht een kleine twee jaar in 
beslag nemen, zodat de kerk vermoedelijk 
eind 2019 of begin 2020 opnieuw voor de 
eredienst zal beschikbaar zijn.
Tijdens de werken zal de kerk - weliswaar 
in beperkte mate m.n. de kooromgang en 
de schatkamer - toegankelijk blijven voor 
groepen en individuele toeristen. De beel-
den van de kooromgang zullen worden 
aangevuld met een aantal kunstwerken 
uit de niet toegankelijke zijbeuken en het 
transept, zodat het kunstaanbod voor de 
bezoekers alleszins de moeite waard blijft.

Oproep voor geïnteresseerden 
herstart van de kerstmarkt 2018
Iedereen die zich wil inzetten voor het 
herstarten van de kerstmarkt is welkom op 
een vergadering op maandag 5 februari 
om 20u in AC Aen den Hoorn. De stad 
verleent haar medewerking aan deze 
kerstmarkt maar organiseert ze niet. Graag 
vooraf melden aan de Toeristische dienst. 

Carnaval in het centrum van 
Zoutleeuw 24 – 26 februari 

• Zaterdag 24 februari: tussen 15u en 
16.30u krijgt elk kind dat verkleed is, op 
het Historisch Stadhuis een geschenkje. 
Ze verschijnen voor een jury die het Prin-
senkind zal kiezen. Dit krijgt om 17u een 
geschenkenpakket. Kermis vanaf 15u. 
Optreden van D-Motion om 15.30u. 

• Zondag 25 februari: carnavalstoet en 
kermis om 14.11u. 

• Maandag 26 februari: kermis-familiedag. 
Om 19.11u: afsluiting carnavalsweekend. 

Organisatie: Ridders van de Greun Rat - Luc Appeltants  

011.78 10 68.

Gezocht: Nostalgische foto’s 
Halle en Booienhoven
Weet je nog hoe het vroeger was in Halle 
en Booienhoven? Veel mensen niet meer! 
Daarom worden oude/ historische foto’s van 
Halle en Booienhoven gezocht. Foto’s van ge-
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bouwen die we nu niet meer kennen, het oude straatbeeld, de Grote 
Steenweg, Hallese jeugd-, sport-, muzikale- vereniging, mensen zittend 
op een bankje, notabele dorpsgenoten, processie, communie, kermis, 
koers, gilden, cafés, ambachten, oude krantenknipsels, klederdracht, … 
allemaal welkom. 
Zowel losse als ingeplakte foto’s komen in aanmerking en worden 
met de grootste zorg digitaal verwerkt. Uiteraard krijg je de origi-
nele foto’s gauw terug.

Foto’s van Halle mogen voor 1 februari binnen gebracht worden bij Carine Winnen of 

door haar worden afgehaald: 011.78 50 65 carinewinnen@hotmail.com .

Voor Booienhoven kun je de Toeristische dienst contacteren: 

011. 94 90 40 toerisme@zoutleeuw.be .

Lancering van de 
‘Beleefpas’ 
De Beleefpas wil alle kinderen 
en jongeren tussen 0 en 18 
jaar in de gemeenten Bekke-
voort, Geetbets, Kortenaken, 
Glabbeek, Linter en Zoutleeuw stimuleren om deel te nemen aan 
vrijetijdsactiviteiten: van theatervoorstellingen en sport-activitei-
ten tot buitenspeeldagen en vakantiewerkingen.
De ‘Beleefpas’ is een spaarsysteem, waarbij kinderen en jongeren 
punten sparen bij elke deelname aan een vrijetijdsactiviteit in één 
van de deelnemende gemeenten. Wanneer zij de ‘Beleefpas’ vol ge-
spaard hebben, kunnen zij een gadget ophalen bij de dienst Cultuur. 
Begin januari krijgt ieder kind en iedere jongere van Zoutleeuw 
een ‘Beleefpas’ in de brievenbus. Van tijd tot tijd zullen er ook 
VIP-‘Beleefpassen’ verloot worden of te winnen zijn: met een VIP-
‘Beleefpas’ kun je niet alleen sparen voor een gadget, maar krijg je 
hier bovenop nog eens een korting van 80% bij deelname aan een 
vrijetijdsactiviteit! 

Altijd Geslaagd – Zuid-Hageland
In Zoutleeuw zijn voor februari de volgende activiteiten gepland:

26.02: Theeworkshop
 – Zolderverdieping Lakenhalle – 19.30u – 22u.
Thee is zoveel meer dan 
een warme drank: het is 
een genietmoment, een 
ritueel; een feest voor de 
zintuigen. Theesomme-
lier Christa Neven laat je 
proeven met aangepas-
te zoete maar ook hartige hapjes. Je komt ook meer te weten 
over de productie en het verwerkingsproces van de verschillende 
soorten thee.

27.02: Maak je Android-tablet kindvriendelijk
 – AC Aen den Hoorn – zaal Uithem – 19.30u - 22.30u. 
Internet biedt kinderen een schat aan mogelijkheden. Maar 
toch zijn er ook wel wat risico’s. Ontdek hoe je een deel van de 
gebruiksfuncties van je tablet kunt afschermen en je toestel 
omvormt tot een veilige speel- en leeromgeving. (eigen Android-
tablet meebrengen).

Het volledige programma voor Zuid-Hageland vind je op www.zoutleeuw.be en op  

www.vormingplusob.be . Hier kun je ook inschrijven voor alle activiteiten. 

Meer info: cultuurdienst (011. 94 90 51) en de bibliotheek (011. 94 90 60)    

Samen met de ‘Beleefpas’ krijgt iedereen ook het ‘Beleefboekje’ in de 
bus: een folder met een overzicht van het vrijetijdsaanbod dat in aan-
merking komt voor het gebruik van de ‘Beleefpas’. Vanaf 13 januari 
kun je hiervoor ook terecht op de website www.beleefpas.be .
Indien je tussen 0 en 18 jaar bent en geen ‘Beleefpas’ zou ontvan-
gen vóór 14 januari – de officiële ‘kick-off’ van de ‘Beleefpas’ – kun je 
deze pas steeds aanvragen bij de dienst Cultuur, Petra Mombaerts,  
011. 94 90 51 of cultuur@zoutleeuw.be .
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Rhytm and Blues Party – 3 februari
The Bluesbones en Madcats Roughriders komen naar Zoutleeuw 
voor een avondje Rhytm and Blues. Afspraak in OC De Kring! 
Organisatie: Pro Arte Lewa. Toegang: VVK € 10, Kassa: € 12.

Lama-party - 3 maart
De Lama-party van de Sint-
Leonardusscouts is al jaren 
een gevestigde waarde in het 
fuiflandschap van Zoutleeuw 
en omstreken. Op zaterdag  
3 maart om 21u in de Passant 
staan er weer heel wat acts 
op de affiche: The Illegalz, Dj 
Masai, Tweedehands… Tus-
sendoor vult discobar MOD de 
avond op met muziek voor jong en oud. 

Organisatie: vzw Sint-Leonardusscouts. Toegang: VVK € 5, Kassa: € 7.

Aquarelnamiddagen in lokaal AH Zoutleeuw
Aquarelleren is schilderen met water en aquarelverf. De mooiste 
effecten ontstaan door een subtiel en transparant kleurgebruik.
Hou je van deze creatieve bezigheid in een ontspannen sfeer 
kom dan naar de aquarelnamiddagen in de lokalen van Academie 
Haspengouw op de OCMW-campus. De lesgever zal je informeren, 
demonstreren en begeleiden naar de realisatie van een mooie 
aquarel. Voor de eerste les worden de benodigdheden ter beschikking 
gesteld. Natuurlijk kun je gebruik maken van je eigen materiaal.
8 dinsdagnamiddagen van 13.30u tot 16u: 06.02, 20.02, 06.03, 
20.03, 14.04, 8.5, 22.05 en 05.06.
Inschrijving door storting van 
€ 70 voor 20 januari op reke-
ningnummer BE20 9731 3153 
4256 met vermelding ‘aqua-
relcursus Zoutleeuw’.

Info: 0498.31 60 47; ballet.ria@telenet.be  

(Minimum 8 deelnemers nodig)

in

in

Zondag 14 januari 2018 – 14u: 
Richarken – Blauwhuis 
‘Richarken, manneken. Uw papa. De zwarte prins. Hij is 
heengegaan. Hij heeft zijn loodje gelegd. In de eeuwige 
jachtvelden is hij nu. Ten hemel opgestegen. Zijn kaarsje 
uitgeblazen. Om zeep. Zo dood als een pier is hij. Maar 
gij! Ge gaat al mogen doen wa ge wilt. Gij zijt den baas. 
Van ’t leger. Van alle grote mensen. En de dieren. En ook 

van alle kinderen. En de meiskes. Hé?’
Stel nu dat je koning wordt van alles en iedereen, hoe zou jij het er 
dan van afbrengen?

Doelgroep: van 4 tot 7 jaar.

Woensdag 14 februari 2018 – 16u: Woesj – 4Hoog
Een kleuteropera. Twee nimfen en de zee. Muziek en zang en zand. 
Het raakt je recht in je hart. Een must-see voor jong en oud. Twee 
operazangeressen dobberen in een muzikale wereld vol noten, 
koren en sferen. Al wat je ziet klinkt. Alles is muziek.

Doelgroep: vanaf 3 jaar.

Zondag 11 maart 2018 – 14u: Het nachtduiveltje - Salibonani
’s Nachts, als iedereen slaapt, blijft Loki wakker. Om alles in de 
gaten te houden. Hij vangt de dromen van de mensen in zijn 
dromenvanger…en dan verandert hij die een beetje. Loki kan 
dingen laten verdwijnen en dingen laten verschijnen. Sardinella 
de heks, Leon de walvis en Krokokakwa, de vliegende krokodil… Ze 
krijgen allemaal te maken met Loki, het nachtduiveltje.

Doelgroep: van 6 tot 10 jaar.

Tickets kosten € 5 p.p. of € 4 p.p. voor groepen vanaf 10 personen en zijn verkrijgbaar 

in de webshop via www.zoutleeuw.be  .
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Poëzieweek 2018 – 25 tot 31 januari
Met het centrale thema ‘Theater’ en het motto ‘Uitstromend, in het 
pluche van de zaal’ dompelt de Poëzieweek je dit keer helemaal 
onder in de theaterwereld. De bib doet graag mee en zet poëzie 
die week extra in de kijker. Leners krijgen bovendien een kleine po-
etische attentie.

Je lerarenkaart ligt klaar in de Bib
Net als vorig jaar is 
onze Bib verdeelpunt 
voor de Klasse Lera-
renkaart. Leerkrach-
ten die in Zoutleeuw 
wonen en geen abon-
nement hebben op 
Klasse, kunnen vanaf 
nu hun lerarenkaart 
vinden in de  Bib van 
Zoutleeuw.

Ben je niet zeker in welke bibliotheek je lerarenkaart kan 
afgehaald worden  of twijfel je of de lerarenkaart naar je thuis 
wordt opgestuurd? Op de website van Klasse vind je waar je je 
lerarenkaart kunt vinden. www.klasse.be .
De bib heeft leerkrachten heel wat te bieden: een ruim aanbod 
actuele boeken en dvd’s, (aanvragen mogelijk), het digitaal 
krantenarchief Gopress, verteltheater en -platen, Daisyspeler en 
-boeken voor leerlingen met leesbeperking zoals dyslexie, Makkelijk 
Lezen Plein en nog veel meer. Vind je in onze Bib niet wat je 
zoekt? Materialen kunnen ook in andere bibliotheken worden 
aangevraagd.

Ontdek de collectie e-boeken
Op zoek naar de nieuwste boeken of bestsellers, maar zijn die 
vaak uitgeleend? Dan zijn e-boeken misschien iets voor jou! 
Kies je favoriete e-boek(en) op de website en geef je selectie door 
via mail. We maken een e-reader van de Bib voor je klaar en laten je 
weten wanneer je de e-reader kunt komen halen. Helemaal gratis! 
Zoek e-boeken: zoutleeuw.bibliotheek.be (klik op e-boeken) 
Mail naar: bibliotheek@zoutleeuw.be 

morren motor • sint-truiden
morren meelbergs • diest

just feel it

S C H  E  P  E  R  S  B V B A
Sint-Truidensesteenweg 28/C 3440 
Zoutleeuw 
011 78 51 16 | schepers@argenta.be 
ON 0628.863.272
FSMA 114470 cAcB
www.argenta.be

De rioolspecialist
in Zoutleeuw

 ONZE DIENSTEN
•  Ontstoppingen, camera inspectie 
 & geurdetectie

•  Opzoeken, ruimen & reinigen van  
 putten (septisch, regenwater, horecavet)

•  Rioleringswerken 
 (scheiding RWA/DWA, herstel & aanleg)

•  Onderhoud van rioolsystemen 
 (ontkalken wc’s & urinoirs)

Wezersebaan 1
3440 Zoutleeuw

0494 41 89 65
0493 03 88 88

info@riobel.be
www.riobel.be

24/7
SERVICE

ADVERTENTIES
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Stadsgedicht

Winterdood

Als gevallen vlokken wolk
liggen vlekken half gedooide
sneeuw op een nog half
bevroren rest van zomergazon

modderig grauw en bruin
en vaal geworden gras
het pad grijs en groenig
verkleurd beton dat

wacht op lentezon, op 
zomerwarmte, op kleur
en klank en licht
en leven want dood

is kil en koud verweven
in elke vezel leven
door vretende vrieskou
verstild en verstard.

Bénédicte Lemmelijn

‘Kostbaar broos’ 
Sedert 2015 wordt in onze stad, 
onder impuls van voormalig 
stadsdichter Nicole Smets, een 
poëzieavond georganiseerd naar 
aanleiding van Gedichtendag. 
Zo’n mooi initiatief zetten we 
graag verder. Dit jaar zal deze 
poëtische avond, vol klank en 
kleur in tekst en muziek, doorgaan 
op 27 januari 2018, om 20u op 
de zolder van de Lakenhalle. 
‘Alles van waarde is weerloos’, 
schreef Lucebert al lang geleden. 
Ook vandaag, in een drukke en 
vaak lawaaierige tijd, blijken 
deze woorden misschien meer 
dan ooit waarheid. Tegen deze 
achtergrond luidt het thema 
van de komende poëzieavond: 
‘Kostbaar broos’. In de paradox 
die deze titel oproept, klinkt 
tegelijkertijd tragiek en 
weerloosheid maar ook gedurfde 
authenticiteit en eerlijkheid. 
Broosheid die zich in overgave 
en vertrouwen blootgeeft en 
appelleert aan een antwoord 
in tedere geborgenheid en 
liefdevolle herbergzaamheid.
Van ganser harte welkom!

Bénédicte Lemmelijn

Het liefste plekje van Gerard
Een zondagmorgen in november. Het is zeven uur, ontiegelijk 
vroeg.
Drie boekingen dit weekend in de Kring, een beauty van een 
ontmoetingscentrum, pal in het midden van de stad. Een quiz 
op vrijdagavond, een trouwfeest op zaterdag en een babyborrel 
op zondag!
Voor zondag heeft Gerard zes bestuursleden gevraagd om mee 
te kuisen. Alleen kunnen hij en Jo de klus niet klaren voor het 
afgesproken uur van de wissel op zondag.
‘Jij de keuken, jullie de zaal, jij het sanitair, jullie twee de gang en wij 
de tap!’, zo klinkt het.
Radio op de achtergrond. Iedereen doet zijn ding, ernstig, geen 
woord te veel. De verbeten stilte van de vroege ochtend.
Precies om half negen straalt de zaal. Hij ruikt naar nieuw. 
Iedereen fleurt op. Gerard op kop. Hij lacht. Iedereen glimlacht.
Veel, heel veel draait in de Kring rondom Gerard Herbots. De 
reservaties, het onthaal, de sleutel, de controle achteraf, de 
schoonmaak, de reclamaties, de bestellingen samen met Willy en 
het tellen van het leeggoed, het vullen van de frigo’s. Gerard is 
bezig als een bij, is groot van hart, wat nerveus, soms wat nors, 
staat altijd klaar en is altijd bereid. Hij plaagt en wordt geplaagd. 
Zo gaat het met mensen die graag gezien zijn.
Uren per week is hij hiermee bezig, deze vrijwilliger ‘pur sang’. Hij 
is de evenknie van Tony in de Bungeneer, van Marc in de Halleman 
en Hilda van het Kostershuis.
Zeventig is hij bijna, gepensioneerd ambtenaar, secretaris en 
spelend lid van de fanfare. Fijn- en veelproever is hij in de Leeuwse 
horeca en de trotse opa van een keeperwonder in St.-Truiden. 
Soms vraag ik mij af welk plekje in Zoutleeuw zijn liefste plekje is? 
Ik denk dat hij er twee heeft. Het repetitielokaal van de fanfare 
op maandagavond, ik geef het toe, maar zeker ook de Kring, bijna 
alle andere dagen van de week. Zeker weten. 
Lang leve Gerard en al zijn evenknieën. 

Dr. Jos Ceyssens

OC Halleman heeft reden tot vieren !
In 2007 werd ons Ontmoetingscentrum volledig gerenoveerd en 
sindsdien is er bijna elk weekend iets te doen in Hal.
10 jaar dus ….Wel, we hebben een goede reden om dat te vieren! 
En dat gaan we doen op zaterdagavond 13 januari.
De traditionele nieuwjaarsreceptie is dus niet op een zondag 
maar een zaterdagavond! 
Er zal sfeer en muziek zijn en elke Leeuwenaar is welkom 
voor een gratis drankje en borrelhapje, tussen 19u en 24u. 
Tussendoor optreden van het leuke muziekbandje: De Knappe 
Koppen . Welkom!

René Vandevelde
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Slechts een 
handvol…
Slechts een handvol 
Leeuwenaars kennen 
hen goed.
Stel het je voor. Je 
vader is politiek 
geëngageerd. Maar hij 
wordt vervolgd voor 
zijn ideeën. Hij wordt 

met de dood bedreigd. Je vader, zijn kinderen -jijzelf dus-  en 
kleinkinderen -je kinderen dus- moeten kiezen. In onvrijheid leven 
met angst. Of migreren.
Dit overkwam de familie van Ali, met twee heel jonge kindjes. Het was 
in een warme maand augustus 3 jaar geleden, dat Moeke en André 
tijdens hun avondwandeling in de tuin van de kapel, hen letterlijk zag 
‘aanspoelen’. Vermoeid, angstig en uitgeput. Vanuit Irak, via Turkije, 
via Brussel met een kaartje in handen ‘Zoutleeuw’. Stel het je maar 
voor… met slechts enkele woorden Engels als bagage…
Geen warmer onthaal had hen kunnen overkomen. Direct is een 
bal aan ’t rollen gebracht en kwam een handvol Leeuwenaars hen 
te hulp. 
Hulp om te zoeken naar een woonst, hulp om hen snel Nederlands 
te laten leren,  en hulp om te zorgen dat ze hier veiligheid kùnnen 
voelen.  
Jos, Peter, Hilda, Lut, Sonja, Greet, de juffen van de school, 
Nicole, een  bezorgde buur, Roland en Rita, die hun huis durfden 
verhuren aan vreemdelingen, allemaal zijn ze bezorgd om zoveel 
mensenleed.
Mag de vraag luidop gesteld worden? Doen we, als Lieëfse 
samenleving genoeg  -vanuit onze waarden- om bruggen te 
leggen naar Leeuwse Irakezen, Leeuwse Indiërs, Leeuwse Russen? 
Als we een Nafi Thiam, een moslima, omarmen… waarom ook 
niet de families zoals deze van Ali?
Ambitie is er bij hen. Ze leren de Nederlandse taal, met vallen 
en opstaan. Sommigen gaan voor een nieuw dilpoma. Of een 
nieuw EU-rijbewijs. (Wat heel moeilijk én heel duur is!). Vaak 
hebben ze veel kookgeheimen in petto. Als we willen spreken over 
‘samenleven in diversiteit’, dan moeten wij – meer leeuwenaars 
-  er zelf ook deel van uitmaken. Onze uitdaging is, … ermee aan 
de slag gaan! Hen uitnodigen om te sporten, te musiceren, te 
praten, een koffie te drinken. Ja, laat dit een oproep zijn…  we 
willen met meer zijn, dan een handvol Leeuwenaars.
Goesting? Info bij: denboom.zoutleeuw@hotmail.com .

Annick Declerq

Sint-Truidensesteenweg 35B
3440 Zoutleeuw

011 67 19 09  -  www.csy.be

HERSTELLEN, VERVANGEN 
EN TINTEN VAN AUTORUITEN

ONDERHOUD EN CARROSSERIE

Pietentocht Mediclowns 
bracht € 250 op in Zoutleeuw
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ZOUTLEEUW INFORMEERT

COLOFON
Redactiesecretariaat & reclame: carla.reynders@zoutleeuw.be
Hoofd- en eindredactie: toon.willems@telenet.be 
Werkten mee aan dit nummer: de stadsdiensten, college van 
burgemeester en schepenen, gemeenteraadsleden Roger Mertens en  
Jos Ceyssens, Bénédicte Lemmelijn, Annick Declerq, René Vandevelde
Ontwerp & lay-out: Shakkei.com - Tim Willems 
shakkei@telenet.be, 011. 72 62 65
Druk: Drukkerij Dehoperé Zoutleeuw - frankdehopere@gmail.com 
Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen, 
Boudewijn Herbots, Aen den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw
Websites: 
www.zoutleeuw.be > algemene info > gemeentelijk infoblad Zoutpot
www.scholenzoutleeuw.be

NUTTIGE ADRESSEN

STADSADMINISTRATIE:

Algemeen:  ......................................................................................... 011. 94 90 00

Burgemeester:  ................................................................................. 011. 94 90 01

Bevolking:  .......................................................................................... 011. 94 90 10

Burgerlijke stand:  ............................................................................. 011. 94 90 16

Interne zaken:  ................................................................................... 011. 94 90 09

Financiële dienst:  ............................................................................ 011 94 90 20

Omgeving:  ......................................................................................... 011. 94 90 30

Toeristische dienst:  ......................................................................... 011. 94 90 40

GC DE PASSANT:

Algemeen:  ......................................................................................... 011. 94 90 50 

Cultuurdienst:  .................................................................................. 011.94 90 51

Sportdienst:  ...................................................................................... 011. 94 90 52

BIBLIOTHEEK :  ................................................................................. 011. 94 90 60

STADSLOODS :  ................................................................................. 011. 94 90 70

BKO ZOUTLEEUW :  ......................................................................... 011. 94 90 80

BKO BUDINGEN :  ............................................................................. 011. 94 90 84

DE KLEINE PICASSO : ...................................................................... 011. 78 27 94 

tweemaandelijks
afgiftekantoor  

3440 Zoutleeuw 
P 209828

België-Belgique 
P.B.

3440 Zoutleeuw 
2/2509 

Stadskantoor: Aen den Hoorn 1

Openingsuren

Maandag: ........................................................................... gesloten

Dinsdag tot en met zaterdag: ........................................9u – 12u

Dinsdag en vrijdag .....................................................13.30u – 16u

Woensdag: ........................................................................13u – 16u

Donderdag:  ................................................................13.30u – 19u

Alle info m.b.t. openingsuren en sluitingsdagen van de 

verschillende stadsdiensten  

zie www.zoutleeuw.be - bestuur en diensten/algemene info.
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Gemeenteraad: 
op 23.01 & 27.02 om 20u.

OCMW-raad: 
op 25.01 & 22.02 om 19.30u.

Deadline 
Zoutpot 96: 

woensdag 14.02 om 12u.

Rode Kruis
Op woensdag 31 januari van 17u tot 21.30u 
bloedafname in de Passant.

Landelijke Thuiszorg
Het is een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die 
jaarlijks, i.s.m. VDAB, 4 opleidingen tot verzorgende/zorgkundige 
in de 3 opleidingscentra organiseert te Wijgmaal, Herentals en 
Bilzen. De cursisten krijgen een opleiding rond brandveiligheid en 
worden zo opgeleid tot mini-brandpreventieadviseurs.  

Meer info: Tim Renders - brandpreventieadviseur tim.renders@hvzoost.be  

0486. 69 74 76  www.hvzoost.be  ; Balemans Pascale – coach vorming en opleiding 

Landelijke Thuiszorg pbalemans@ons.be 014. 86 11 89

PWA wordt wijk-werken
Vanaf 1 januari 2018 wordt de PWA-werking vervangen door het 
‘wijk-werken’. VDAB of OCMW screenen vanaf dan werkzoekenden 
en leefloners. Wie in aanmerking komt, kan maximaal tweemaal 
zes maanden aan de slag als wijk-werker en mag tot 60 uur per 
maand werken. Hiervoor ontvangt men een premie bovenop de 
uitkering. Ondertussen krijgt de wijk-werker begeleiding om door 
te stromen naar een passende job. En dat is het grote verschil 
met de vroegere PWA: het wijk-werken is bedoeld als een opstap 
om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt.
Particulieren, scholen, vzw’s en lokale besturen kunnen een 
aanvraag doen om kleine klussen of opdrachten te laten uitvoeren 
door de wijk-werkers. 
De intergemeentelijke 
vereniging IGO 
werd door de 
stad Zoutleeuw 
aangeduid als 
organisator. Zij 
zullen dit project 
beheren onder 
de naam ‘IGO wijk-
werken’.

Je vindt alle info op 

www.vdab.be/wijk-werken .

mailto:carla.reynders@zoutleeuw.be
mailto:toon.willems@skynet.be
mailto:shakkei@telenet.be

