
Sinds een tweetal maanden is de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw na een grondige restauratie van 

het interieur, opnieuw in haar oude glorie te bewonderen. 

Een ideale gelegenheid om er eens met de Vrienden op bezoek te gaan. 

Donderdag 22 augustus 2019 
Light uitstap naar Zoutleeuw 

Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest 

Light Uitstap 
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Een gids zal ons vertellen hoe deze prachtige kerk en 

de unieke collectie schilderijen, beeldhouwwerk en 

vooral de retabels ter plaatse zijn kunnen blijven. Uit-

zonderlijk mooi zijn de geelkoperen paaskandelaar 

(1483) en de gebeeldhouwde Sacramentstoren 

(1552) van Cornelis Floris de Vriendt. De volledig her-

ingerichte schatkamer en de kapel van de Grauwzus-

ters vormen een extra bezienswaardigheid. 

Na de kerk bezoeken we ook het historische stadhuis, 

de lakenhalle en de Grote Markt. 

In 1526 besliste het stadsbestuur van Zoutleeuw een 

nieuw raadhuis te bouwen. Het gebouw werd opgericht 

tussen 1530 en 1538, naar een ontwerp van Rombout 

II Keldermans, geen onbekende in Diest. 

Het is een eerder zeldzaam monument in de overgangsstijl van gotiek naar renaissance: het is go-

tisch wat structuur betreft maar de decoratieve elementen zijn duidelijke uitingen van de renaissan-

ce. Het interieur is prachtig: op de benedenverdieping was het kabinet van de burgemeester, de raad-

zaal en de ontvangstzaal waar vooral de muurschilderingen van Maurice Langaskens (1914) de aan-

dacht trekken. De zaal op de eerste verdieping doet dienst voor tijdelijke tentoonstellingen. 



Op de Grote Markt staan naast het stad-

huis ook de middeleeuwse lakenhalle 

twee statige patriciërswoningen, de Rode 

Leeuw en de Spiegel. Zij illustreren de 

rijke geschiedenis van Zoutleeuw. 
 

Na het bezoek van ongeveer 2 uur kun-

nen we zeker wat rust en een drankje 

gebruiken. 
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Praktisch ... 
• Donderdag 22 augustus 2019 

• Uitstap met eigen vervoer (probleem???, contacteer ons) 

• Afspraak om 13.45 uur op de Grote Markt voor het historische stadhuis van Zoutleeuw 

• Aanvang rondleiding om 14.00 uur, einde om 16.00 uur 

• Inbegrepen gids en een drank naar keuze 

• Inschrijven kan tot 12 augustus 2019 door € 5,00 per persoon over te schrijven op  

rekening BE 50 4529 0482 6118 van VSMAD met vermelding ‘Zoutleeuw’ 


