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KORT
Heusden-Zolder

Gemeenteagenda 
zaterdag verdeeld
Vanaf  zaterdag 8 december 
beginnen enkele verenigingen 
met de verdeling van de nieuwe 
gemeenteagenda voor 2008. De 
gemeente is opgedeeld in tien 
districten en per district is er één 
vereniging verantwoordelijk. 
Indien je op 1 januari 2008 nog 
geen nieuwe agenda ontvangen 
hebt, kan je melding doen of zelf  
een exemplaar gaan afhalen op 
het gemeentehuis.

BeHo

Lanaken

Nieuwjaarsreceptie 
in Oud-Rekem
Op zondag 6 januari 2008 zal 
de nieuwjaarsreceptie voor de 
bevolking uitzonderlijk plaats-
vinden op de Groenplaats in 
Oud-Rekem. Van 11 tot 13 uur 
kunnen de inwoners van Lanaken 
er terecht om het glas te heffen op 
het nieuwe jaar. De wijziging van 
locatie is eenmalig en past in de 
campagne van de VRT, Toerisme 
Vlaanderen en diverse media om 
‘Het mooiste dorp van Vlaande-
ren’ te verkiezen. Oud-Rekem is 
bij de vijftien genomineerden. 
Het gemeentebestuur wil zelf  
ook een promotiecampagne 
voor de historische site opzetten. 
Het startschot van die campagne 
wordt op de nieuwjaarsreceptie 
gegeven.

GK

Sint-Truiden

Trud’Or verdeelt 
cadeaucheques 
Trud’Or, de overkoepelende 
vereniging van Sint-Truidense 
handelaars, introduceert haar ei-
gen cadeaucheques. 118 bedrijven 
en handelszaken verklaarden zich 
samen akkoord om de nieuwe 
‘Trud’Or cadeaucheques’ te 
aanvaarden en in te ruilen. Men 
heeft de keuze tussen 5, 10, 20 en 
50 euro. De cadeaucheques zijn 
te koop op de dienst toerisme en 
bij de Sint-Truidense dagbladhan-
delaars. Volgens Trud’Or is het 
systeem waterdicht en niet na te 
maken. “De bons kunnen bij de 
deelnemende Truiense handelaars 
verzilverd worden,” zegt Peter 
Onkelinx, Trud’Or Manager. 

JCr

Nieuwerkerken

Gemeente zoekt 
sportkampioenen
Zoals elk jaar zal de gemeente 
begin 2008 zijn sportkampioenen 
vieren. Alle sporters die in 2007 
kampioenentitels behaalden of 
speciale prestaties leverden op 
sportief  vlak, komen in aan-
merking. Ook sporters met 15 
jaren dienst in clubverband, 
bestuursleden met 20 jaar dienst 
en verenigingen die hun 20- of 
25-jarig bestaan vieren komen 
in aanmerking. Kandidaturen 
moeten wel binnen zijn uiterlijk 
op vrijdag 14 december om 
12 uur bij de dienst vrije tijd, 
Wesley Vandenryt, Kerkstraat 
113, 3850 Nieuwerkerken. Info: 
011/48.03.66 of wesley.vanden-
ryt@nieuwerkerken.be.

DHu

150 jaar drukker

van vader op zoon

Zoutleeuw/Beringen/

Lommel

Als er zoiets als het 
drukkersgen bestaat, 
dan moet dat vast en 
zeker ergens rond-
dwarrelen in het bloed 
van de Zoutleeuwse 
familie Peeters. Vijf 
generaties, exact 150 
jaar lang, zitten de 
Peetersen al in het 
drukkersvak. Eerst 
- vanaf 1857 - in Leu-
ven, en sinds 1888 in 
Zoutleeuw. In-druk-
wekkend... De drukkerij in de 21ste eeuw: vader Edouard en zoon Jan gebruiken nu hoogtechnologische toestellen.
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“Het is iets bijzonders: die 150ste verjaardag, 
vijf generaties lang in hetzelfde vak”, knikt Jan, 
drukker én de huidige zaakvoerder. “Ik denk 
niet dat er in de drukkerswereld veel families zo 
lang actief zijn.” Beginpunt voor de Peetersen 
was Leuven, waar Charles Peeters een drukkerij 
startte in het memorabele jaar 1857. “Eén van 
zijn zonen is naar Zoutleeuw verhuisd en is daar 
in 1888 ook begonnen als drukker. Mijn grootva-
der Jean-Charles heeft op zijn beurt, als oudste 
van zeven zonen, de zaak overgenomen. Andere 
broers zijn drukkerijen in Beringen, Lommel en 
Zwartberg gestart.”

Leeuwenaar
Rode draad in de geschiedenis van de drukkerij 
is de uitgave van het lokaal blad De Leeuwenaar. 
“Die zitten nog allemaal in ons archief”, klinkt 
het trots. “Van 1888 tot 1973. Toen is mijn vader 
ermee gestopt, het was niet langer rendabel. Ook 
tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er gedrukt, 
achter het front, op een drukkerij van het leger. 
Grootvader schreef het hele blad in die tijd zelf  
vol.”

Loden letters
Honderdvijftig jaar drukkerskunst betekent na-
tuurlijk een hele evolutie. “Van steendruk in het 
prille begin over loden letters en automatische 
zetmachines tot computers. Maar het streefdoel 
is altijd wel geweest: zo mooi mogelijk werk 
afleveren”, schetst Jan. “Natuurlijk speelt scho-
ling een rol. Mijn vader Edouard, nu 74, volgde 

in de jaren veertig al een drukkersopleiding in 
Gent. Dat deed hij als enige tot ver in de streek. 
Maar hij stak er dan ook met kop en schouders 
bovenuit met zijn kwaliteitsdrukwerk. Hij helpt 
trouwens nog altijd mee in de zaak. Zelf ben ik 
later ook in Gent gaan studeren. Sinds 1984 sta 
ik mee in de drukkerij.”

Twee dochters
Drukken is één, maar marketing is Jan Peeters’ 
tweede dada. “Ik kan niet stilzitten”, glimlacht 
Jan. “En dus heb ik een heleboel internetadres-

sen laten vastleggen. Doopkaarten.be, rouw-
brieven.be, en nog andere. Daar liggen volgens 
mij gouden mogelijkheden. Want iedereen zoekt 
op internet. Dit is misschien een oude drukkerij, 
maar ik kijk toch graag naar de toekomst.”
En de opvolging, hoe zit dat? Een zesde gene-
ratie? “Ik heb twee dochters”, lacht Jan Peeters. 
“Van mij moeten ze niet per se in de zaak. Laat 
ze eerst maar studeren, misschien krijgen ze later 
de kriebels wel te pakken.”

Jan-Roel DRIESSEN

Familie Peeters 
al vijf 
generaties
lang achter 
de drukpers

Storende everzwijnen allemaal doodgeschoten
Hasselt

Tot nu toe zijn er al zestien kadavers van dode 
‘Limburgse’ everzwijnen voor onderzoek in 
de diepvriezer gelegd. Drie evers werden het 
slachtoffer van een verkeersongeval (in Dilsen, 
Leopoldsburg en onlangs nog Lommel-Katten-
bos).  De overige zwijnen zijn doodgeschoten 
door boswachters. 
“Het aantal lijkt misschien niet veel, maar 
bij de kadavers zijn veel dominante zeugen”, 
zegt woudmeester Ghislain Mees. “Dat zijn 

de dieren die voor veel jongen zorgen. Door 
hen te verwijderen, wordt de aangroei van het 
everzwijnenbestand wat geremd.” Klachten 
van mensen die evers zien, komen niet meer 
binnen. “Vooral omdat we de storende dieren 
in de buurt van Helchteren hebben gedood.”
De dieren die nu nog moeten worden gescho-
ten, zitten veel dieper in de natuurgebieden. 
“En daar kunnen ze veel schade aanrichten 
bij de plaatselijk fauna en flora. Ook na het af-
sluiten van het jachtseizoen blijven wij daarom 
doorgaan met het bestrijdingsplan.”

Hoeveel everzwijnen intussen gedood zijn door 
de jagers is momenteel onduidelijk. Ze had-
den de toestemming om tot het einde van het 
jachtseizoen op everzwijnen (1 januari) ruim 
180 exemplaren te schieten. 
De woudmeester benadrukt nog dat ze bij het 
Agentschap voor Natuur en Bos zeker niet 
tegen de aanwezigheid van everzwijnen in de 
bossen zijn die er op een natuurlijke wijze zijn 
geëmigreerd. Maar omdat het hier duidelijk 
vooral gaat om illegaal uitgezette exemplaren, 
moet er worden ingegrepen.  MM

De drukkerij van 
de familie 
Peeters, zoals ze 
er rond 1920
uitzag. “We 
hebben een hele 
evolutie van 
techniek 
meegemaakt, 
maar het 
streefdoel bleef 
altijd om mooi 
werk af te 
leveren”, vertelt 
Jan Peeters.


