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NUTTIGE INFO

JOUW GEMEENTEBESTUUR
LUC DECONINCK, burgemeester
02 371 22 11
luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be
Algemene coördinatie, Algemene en integrale
veiligheid, Politie, brandweer, civiele bescherming, Public
relations en communicatie, Bevolking, burgerlijke stand en
begraafplaatsen, Juridische zaken, Ruimtelijke ordening en
stedenbouw, Huisvesting en grondbeleid

JOS SPEECKAERT, eerste schepen
0495 58 96 25
jos.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be
Financiën en begroting, Personeelsbeleid
(inclusief pensioenen personeel), Sport, Waterbeheer

JAN DESMETH, schepen
0495 58 96 28
jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be
Cultuur, Mobiliteit en verkeer, Archivering,
Erediensten, Roerend en onroerend erfgoed

LUC VAN RUYSEVELT, schepen

GEMEENTERAAD
26 april om 19.30 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis, Pastorijstraat 21.
secretariaat, T 02 371 22 30 of
T 02 371 22 70, www.sint-pieters-leeuw.be/
agendagemeenteraad.

MARKTEN
> Vrijdagmarkt Rink
Elke vrijdag van 15 tot 19 uur aan
de Rink.

> Woensdagmarkt Negenmanneke
Elke woensdag van 9 tot 13 uur.

02 371 22 08 of 0495 58 96 23
luc.vanruysevelt@sint-pieters-leeuw.be
Markten, kermissen en foren, Lokale economie,
Senioren

dienst Markten, T 02 371 22 53.

MARLEEN DE KEGEL, schepen
02 371 22 02 of 0473 41 24 74
marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be
Vlaams beleid, Integratie-en inburgeringsbeleid,
Gelijke kansenbeleid, Toerisme, Ontwikkelingssamenwerking,
Stedenbanden en Internationale samenwerking

LUCIEN WAUTERS, schepen
0495 58 96 27
lucien.wauters@sint-pieters-leeuw.be
Gemeentelijke gebouwen, Nutsvoorzieningen,
Tewerkstelling, ICT, Volksgezondheid en welzijn

Save the date!
Stip alvast 14 november aan in je agenda
en kom naar de tweede Leeuwse seniorenbeurs.
Ben je handelaar of werk je voor een
organisatie die graag zijn diensten en
producten tentoonstelt?

GUNTHER COPPENS, schepen
0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
Onderwijs, Kunstonderwijs, Bibliotheek,
Afvalbeleid, Milieu en Groen (inclusief natuurreservaten)

Reserveer jouw plaats bij Erik Devillé,
erik.deville@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 63 27

BART KEYMOLEN, schepen
0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be
Openbare werken, Jeugd- en speelpleinwerking,
Gezins- en kinderopvang, Buitenschoolse kinderopvang,
Landbouw

PAUL DEFRANC, OCMW-voorzitter/schepen
0471 05 42 06
paul.defranc@ocmwspl.be
OCMW, Sociale zaken (inclusief pensioenen
algemeen)

COLOFON
infoLeeuw is een maandelijks uitgave van de gemeente
Sint-Pieters-Leeuw. Uitgezonderd in juli en augustus.
Verantwoordelijke uitgever: Luc Deconinck, burgemeester,
p/a Gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 22 11, F 02 377 72 26, luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be,
www.sint-pieters-leeuw.be.
Vormgeving en druk: Stelvio D’Houst, die Keure, Brugge.
Coverbeeld: Tineke De Vos.

Dit infoblad is gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest
Stewardship Council ® (FSC®) draagt. Dit FSC®-label biedt u de
garantie dat het gebruikte hout en papier enkel afkomstig zijn uit
goed beheerde bossen.
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NIEUWS

10.000

Beste
Leeuwenaar
We zijn trots op de vele ontmoetingsplaatsen die Leeuw
rijk is en 34.025 Leeuwenaars bij elkaar brengen. Zo kunnen
we elkaar al 10 jaar ontmoeten op de vrijdagmarkt aan
de Rink. En dat vieren we! We bedanken de marktkramers
voor hun jarenlange inzet en de talrijke bezoekers die onze
lokale handelaars week na week steunen.
Op zondag 6 mei kan je aan de Rink komen genieten van
de Torenfeesten. We herdenken de Eerste Wereldoorlog
en blikken vooruit naar de jaren ‘20. Zes koren trekken het
gezellige volksfeest op gang. Benieuwd hoe de Rink er
een honderdtal jaar geleden uitzag? Dat ontdek je in de
Erfgoed Express.

STAPPENCLASH

Sint-Pieters-Leeuw wordt uitgedaagd tijdens
de 10.000-stappenclash. Stap mee en leid
onze gemeente naar de overwinning!
Het Vlaams Instituut Gezond Leven en de
Vlaamse Logo’s organiseren met steun van de
Vlaamse overheid van 1 tot en met 31 mei de
‘Vlaamse 10.000-stappenclash’. Dé stappencompetitie tussen alle Vlaamse en Brusselse
gemeenten en steden en wij doen mee!

Bovendien vieren we ook het 70 jaar bestaan van onze
gemeentelijke speelpleinwerking waar kinderen en jongeren elk jaar samenkomen voor een fantastische zomervakantie!

Leeuw wordt uitgedaagd om tijdens de
clash per volwassen inwoner 10.000 stappen
(of 8.000 voor 65-plussers) te zetten. Heel
Vlaanderen stapt mee. We hebben dus
iedere inoner nodig om ons naar de overwinning te leiden. Stap mee en schrijf je in
op www.10000stappen.be. Sluit je online aan
bij onze gemeente en stap, fiets, zwem de
maand mij rond! Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Geen paniek! Iedere stap meer is een
overwinning op zich! Elke stap telt!

Wij wensen jullie een gezellig samenzijn!

Jij stapt toch ook mee?!

Een meer recente ontmoetingsplaats is die van het Huis
van het Kind. Zijn werking draait ondertussen op volle
toeren. Gezinnen vinden steeds vaker de weg naar zijn
nieuwe locatie op de Arthur Quintusstraat. Wij geven deze
maand een blik achter de schermen van zijn werking.

Registreer je gratis op www.10000stappen.be
en sluit je vanaf mei aan bij de groep van de
gemeente. Je kan online of via de app een
stappendagboek bijhouden. Geef dagelijks je
aantal stappen in en volg de route en tussenstand op de wereldkaart. Je kan live volgen
welke gemeente of stad aan de leiding staat!
Bovendien maak je kans op leuke prijzen.

Luc Deconinck,
burgemeester

VOLG ONS!
facebook.be/sint-pieters-leeuw

#LeeuwLeeft

www.sint-pieters-leeuw.be
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LOKAAL KOPEN

10

jaar
vrijdagmarkt!
Exact tien jaar geleden stonden er op vrijdagavond
voor het eerst kraampjes rond de kerk aan de Rink.
Sindsdien brengen wekelijks honderden Leeuwenaren
een bezoekje aan de markt.
In maart 2008 stonden er 25 kraampjes, vandaag zijn
er dat 24. Sommige marktkramers verkopen seizoensgebonden producten en staan niet het hele jaar door
op de markt. Enkele gezichten verdwenen maar de
meeste, 17 om precies te zijn, marktkramers die er toen
bij waren, verkopen nog steeds iedere week vol enthousiasme hun producten.
Bij een verjaardag hoort feest! Vanaf vrijdag 20 april
wordt er vier weken feest gevierd! De bezoekers van
de markt worden in de bloemetjes gezet en ook de
marktkramers verdienen de nodige aandacht voor hun
jarenlange inzet.

Wat valt er allemaal te beleven?!
• 20 april: Feestelijke opening markt!
Optreden Par Hasard, akoestische coverband.
• 27 april: RINK ON STAGE!
We bieden ook onze Leeuwse helden een podium.
Toeschouwers en voorbijgangers kunnen een drankje
en versnaperingen krijgen bij de werkgroep ‘project
jeugdhuis’. Die werkgroep doorloopt in dezelfde
maanden een proefperiode om opnieuw een jeugdhuiswerking uit de grond te stampen. Voor één keer
zullen ze niet binnen de vier muren van hun vertrouwde lokalen blijven, maar zullen ze als het ware hun
jeugdhuis éénmalig verhuizen.
• 4 mei: Optreden van de Leeuwse Line Dance groep.
• 11 mei: Feestelijke afsluiter. Prijzen worden uitgedeeld!
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Wat kan je winnen?!
Koop lokaal en maak kans op een gevulde kruiwagen vol producten van de markt! Iedere week
geven we een gevulde kruiwagen weg aan een
marktbezoeker. Naast de kruiwagen zullen er ook
gevulde boodschappentassen worden verloot.
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Lang leve de korte keten
Producten uit de streek kopen is niet alleen goed voor het milieu, het is ook
gemakkelijk. Het beste van bij ons vind je gewoon op de wekelijkse markt!
Lokale markt, korte keten

Enkele cijfers:

Producten uit de streek moeten
maar een korte weg afleggen naar
de markt. Ze hebben minder transport, koeling enzovoort nodig en je
steunt de boeren en producenten
van hier.

• 1 op 5 Vlaamse gezinnen kiest
voor de korte keten. De kopers
ervaren persoonlijk voordeel: de
producten zijn vers, gezond en
van goede kwaliteit. Ze zijn blij
dat ze de lokale economie kunnen steunen én ze kunnen hun
ecologische voetafdruk verkleinen.
• Op dit moment zijn er meer dan
170 voedselteams en 70 buurderijen over heel Vlaanderen actief.
• De consumenten trekken het
vaakst naar de hoeve om
aardappelen te kopen. Daarna
volgen groenten en fruit. Op
de hoeve koopt men ook vaker
producten van biologische oorsprong.
• Op de website rechtvanbijdeboer.be vind je in totaal 1.700
geregistreerde verkooppunten
terug.

Wanneer je voeding weinig of
geen tussenschakels passeert om
van bij de boer op je bord terecht
te komen, spreek je van een korte
keten.
Dat is fijn voor de consument, die
weet waar zijn voedsel vandaan
komt, maar ook voor de boer die
een eerlijke prijs ontvangt.

Neem deel aan de Week van de
Korte Keten!
Van 26 mei tot en met 3 juni 2018
vindt de Week van de Korte Keten
voor de eerste keer plaats in héél
Vlaanderen. Ook de provincie
Vlaams-Brabant doet mee!
Wil jij meewerken aan het verkleinen van de kloof tussen consument
en producent? Organiseer zelf een
activiteit! Elke happening, groot of
klein, loont de moeite. Evenementen kunnen, ter promotie, opgenomen worden op de website
www.weekvandekorteketen.be.

De Week van de Korte Keten is een initiatief van alle Vlaamse provincies in samenwerking met de Vlaamse overheid,
VLAM, het Steunpunt Hoeveproducten,
de Vereniging van Vlaamse Provincies
(VVP) en de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG).

Beelden © Tineke De Vos
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KIND

EEN DAG IN HET SPOOR VAN …

het Huis van het Kind

Op 23 januari opende Het Huis van
het Kind officieel zijn deuren in het
voormalige bibliotheekfiliaal in
Zuun. Vandaag staan medewerkers, vrijwilligers, verpleegkundigen en dokters van Kind en Gezin
klaar voor de goede zorgen van
heel wat gezinnen. Wij namen een
kijkje achter de schermen in het
Huis van het Kind.

9.00 uur

De eerste bezoekers van het Ruilhuisje staan klaar
om jetons in te ruilen voor een leuke
outfit of speelgoed! De vrijwilligers
helpen de bezoekers graag een
handje in het maken van hun keuze!
Heb je zelf te veel pampers? In het
Huis van het Kind vind je ook een luierbox waarin je ze kan deponeren!

infoleeuw

8.00 uur

8.30 uur

10.00 uur

11.00 uur

De coördinator
van het Huis van het Kind, Greet
Timmermans, en de stagiaire,
Kimberly Collaer, starten de dag!
Ze maken de planning op, kijken
uit naar interessante vormingen en
workshops en werken ondertussen
verder aan lopende projecten.

De eerste
kindjes en hun ouders komen toe in
de spelruimte die vanaf 9 uur haar
deuren opent. Tot 12 uur kunnen
kinderen - en natuurlijk ook ouders hun hart ophalen in de speelruimte
met heus ballenbad.
Deze kinderen zijn er alvast helemaal klaar voor!

ondertussen komt
de coördinator van het vrijblijvend
ondersteuningsnetwerk voor gezinnen met jonge kinderen (VONK),
Aurelie Vannieuwenhuyze aan op
haar eerste huisbezoek.

De verpleegkundige van Kind en Gezin overloopt nog even het inloopmoment.
Van 9 tot 12 uur kunnen ouders hier
terecht om hun kinderen te laten
wegen en meten, voor de nodige
vaccinaties of voor advies rond het
opvoeden van hun kind.
Ouders die met de kinderen op
consultatie moeten, kunnen dat
bij de dokter van Kind en Gezin
op maandagavond, dinsdag en
vrijdagochtend.
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Activiteiten 2018
14 APRIL 2018

Watergewenning voor peuters
1 tot 3 jaar
Wildersportcomplex, Sportlaan 11 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
via het Huis van het Kind
29 MEI

Infosessie Autisme GlaSShelder uitgelegd i.s.m. CM
CC Coloma, J. De Pauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
5 euro en 2,5 euro voor mensen met verhoogde tegemoetkoming
verplicht via de CM: gezondheidsbevordering.smb@cm.be,
02 240 85 06
5 JUNI

Interactieve infosessie kicken en chillen i.s.m. de Gezinsbond

13.30 uur

Het Huis van
het Kind maakt ook plaats voor de
taallessen Nederlands! Elke donderdag komen enthousiaste vrijwillige
taalleerkrachten Nederlandse les
geven aan anderstalige volwassenen. Vandaag leren ze alle woorden die nodig zijn om inkopen te
doen. Met enkele rollenspellen zit
de sfeer er goed in!

Begeleid door Christine Volckaerts van de Gezinsbond
Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw
via het Huis van het Kind
22 SEPTEMBER

Workshop “Peuters in actie” i.s.m. CM
voor (groot)ouders en begeleiders van kinderen tussen
1,5 en 3 jaar
Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
verplicht via de CM: gezondheidsbevordering.smb@cm.be,
02 240 85 06
12 OKTOBER

Ouder-kind yoga
Begeleiding door Julie Vanderwaeren van Wonder-Wel, www.wonder-wel.be.
CC Coloma, J. De Pauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
via het Huis van het Kind
13 NOVEMBER

Infosessie ‘Je kunt meer dan je denkt!’

16.00 uur

Het ruilhuisje
krijgt heel wat kleren van andere
ouders. De vrijwilligers zorgen dat de
kleren een plaatsje krijgen en alles
weer netjes is wanneer de ruilwinkel
terug open gaat.

Begeleid door Jana Breda, kinderpsychologe
Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw
via het huis van het kind
14 DECEMBER

Infosessie Workshop draagdoeken
Begeleid door Veronique Deresteau, zelfstandig vroedvrouw
Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw
via het Huis van het Kind
Huis van het Kind
A. Quintusstraat 20, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 06 47
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MILIEU

Zaterdag 21 april

Pesticidenvrij beheer van
verhardingen en tuinen

Planten in de voegen van het terras of onkruid op het wandelpad in de tuin?
We grijpen gemakshalve naar pesticiden die schadelijk zijn voor mens en milieu.
Ze komen in onze waterlopen terecht en tasten het grondwater aan. Pesticiden
bedreigen zo het water waaruit drinkwater gemaakt wordt. Daarom lanceren
we samen met de Vlaamse Milieumaatschappij, Intradura en Vlaco vzw de actie
“Een kleine daad, schoon resultaat”.
Tips & tricks voor een gezonde tuin of terras
Een tuin of terras onderhouden zonder schadelijke hulpmiddelen is perfect mogelijk. 53 % van de Vlamingen
doet dit al zonder pesticiden. Zo kan je bijvoorbeeld
varens planten op schaduwrijke plaatsen in plaats van
gras om mosvorming te vermijden, of door te vegen of
te krabben onkruid tussen je tegels verwijderen.
Op dinsdag 17 april organiseren we een infoavond van
Vlaco vzw. Hier krijg je meer info over het pesticidenvrij
beheer van verhardingen en tuinen. Op deze infoavond
maak je kennis met heel wat tips en kringlooptechnieken.
Met een plan van aanpak kan je thuis zelf aan de slag.
Iedere deelnemer ontvangt een gratis voegenborstel.

Tuinieren zonder pesticiden. Kleine daad, schoon
resultaat!
Heb je thuis nog pesticiden liggen? Maak er deze lente
eindelijk komaf mee! Breng ze op zaterdag 21 april 2018
en de week die hierop volgt binnen in het recyclagepark.
In ruil ontvang je een handige voegenborstel. (zolang de
voorraad strekt).

Wees er dus snel bij en kom met je pesticiden op 21 april
naar het recyclagepark: Pepingensesteenweg 246!
Meer tips & tricks lees je op de handige website
www.mijngifvrijetuin.be en volg de Facebookpagina
van de Vlaamse Milieumaatschappij!

WAAR: CC Coloma, Roosezolder,
Joseph Depauwstraat 24, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
WANNEER: dinsdag 17 april, 19.30 uur.

Meer halen uit de biologische kringloop

infoleeuw

leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 63 53

9

Van 24 maart tot 22 april

Zwerfvuilactie 2018
Op 5 minuten PROPER!
Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw bundelen opnieuw de krachten en gaan de strijd
aan tegen zwerfvuil. Doe samen met je familie,
vrienden, buren of vereniging mee, ruim zwerfvuil en werk mee aan een propere gemeente!
Als iedereen slechts 5 minuutjes uittrekt om de
stoep, straat of buurt proper te maken, komen
we al heel ver.

Op 5 minuten

PROPER!
Hoe deelnemen?

Kies de straten uit die jij (eventueel samen met
vrienden, buren, verenigingen, ... ) wil proper
maken. Spreek een datum af en schrijf je in via
de website. De milieudienst neemt contact met
je op om praktische afspraken te maken. De
gemeente zorgt voor handschoenen, afvaltangen en -zakken, fluovestjes en komt de gevulde
zwerfvuilzakken ophalen.

Win een ballonvaart!
Wie meedoet, zorgt niet alleen voor een propere straat maar krijgt ook een leuk geschenk!
Daarnaast wint in iedere gemeente 1 deelnemer een ballonvaart voor 2 personen. De ideale
manier om de propere straten vanuit de lucht te
aanschouwen.
www.sint-pieters-leeuw.be/zwerfvuilactie
Werk mee aan een propere gemeente!
Surf naar jouw gemeentewebsite voor meer info.

APRIL 2018
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BEVOLKING

Leeuw blijft groeien
2017

2018
+ 270

33.755

34.025

15
%
Niet Belgisch
887
Italianen

Sint-Pieters-Leeuw

Ruisbroek

Vlezenbeek

Oudenaken

22.923

6.886

3.409

399

688
Portugezen
530
Spanjaarden

Sint-Laureins-Berchem

408

360
Marokkanen

Tegenover vorig jaar zijn er 270 Leeuwenaren bijgekomen. Onze bevolking bestaat nu uit
34.025 personen. Ongeveer 15 % daarvan heeft niet de Belgische nationaliteit.
De meeste inwoners vinden we in Sint-Pieters-Leeuw, met 22.923 inwoners waaronder 3.382
vreemdelingen. Ruisbroek volgt met 6.886 zielen waaronder 1.530 vreemdelingen. Vlezenbeek telt 3.409 inwoners, Oudenaken 399 inwoners en Sint-Laureins-Berchem 408 inwoners.
De Europeanen vormen de grootste groep onder de niet-Belgische inwoners, met 887 Italianen, 688 Portugezen en 530 Spanjaarden. Bij niet-Europeanen hebben Marokkanen het
grootste aandeel met 360 personen.

infoleeuw
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Ik stem ook
Niet-Belgen uit een land van de Europese Unie …
• moeten minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen;
• moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of
vreemdelingenregister van een Belgische gemeente
(je hoofdverblijfplaats);
• mogen niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het
kiesrecht (bijvoorbeeld wegens een veroordeling).

Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie moeten
bovendien …

Geen Belg?! Toch kan ook jij je stem uitbrengen bij de
gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober
2018, net als alle Belgische kiezers.
Niet-Belgen moeten wel aan een aantal voorwaarden
voldoen en – belangrijk! – zich vóór 1 augustus 2018
laten registreren als kiezer bij hun gemeentebestuur.
Doén, dan stem jij ook!
Opgelet: na registratie, geldt voor jou de stemplicht net
als voor alle andere kiezers. Wie zich vroeger al heeft
ingeschreven, moet zich niet meer opnieuw inschrijven
voor de verkiezingen van 2018.
Je kunt je enkel inschrijven als kiezer voor de gemeenteraads- en districtsverkiezingen, niet de voor provincieraads- of parlementsverkiezingen.

• 5 jaar ononderbroken legaal in België wonen;
• verklaren dat zij de Belgische grondwet, de Belgische
wetten en het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens naleven.

Hoe inschrijven?
Je moet inschrijven voor 1 augustus 2018. Je kan je dus
ten laatste laten registreren op 31 juli 2018. Het inschrijvingsformulier kan je afhalen of invullen in het gemeentehuis of je kan jouw aanvraag per brief indienen. Je
kunt het formulier voor EU-burgers of het formulier voor
niet EU-burgers rechtstreeks downloaden op de website
www.ikstemook.be. Wanneer je dit formulier hebt ingevuld en bezorgd aan het gemeentebestuur, krijg je een
ontvangstbewijs. Daarna zal het gemeentebestuur alle
gegevens controleren en je zo snel mogelijk laten weten
via een aangetekende brief of de inschrijving als kiezer
wordt aanvaard.
Indien aanvaard, zal je een oproepingsbrief ontvangen
vlak voor de verkiezingen van 14 oktober 2018. Je moet
dan die dag gaan stemmen. Want in België is de stemming verplicht.
www.ikstemook.be
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VEILIGHEID

Identificeer altijd jouw
bezoeker
Weet wie je toelaat in je woning. Een onbekende
bezoeker kan een dief zijn die met een list je woning
binnen wil geraken. Zo zijn er valse politiemensen, valse controleurs van de gas- of watermaatschappij tot
verkopers van allerlei producten. Je hebt het recht
om iedereen de toegang tot je huis te weigeren, zelfs
iemand van de politie!

Identiteitskaart kwijt?
Bel DOC STOP
Stel je voor: je raakt je portefeuille kwijt in een
drukke winkelstraat. Wat moet je doen? Doc stop
bellen!
Verloren of gestolen, eigenlijk weet je niet hoe het
precies gebeurd is. Je geld, bankkaart, rijbewijs,
identiteitskaart, … allemaal weg. Hoe voorkom je
dat iemand misbruik maakt van jouw documenten?
Identiteitsfraude is wereldwijd één van de sterkst
groeiende misdrijven. Wanneer iemand met andermans identiteitskaart op zak misdrijven pleegt,
moet de rechtmatige eigenaar van de identiteitskaart nadien vaak zelf aantonen dat hij of zij
onschuldig is. Om problemen te vermijden, is er
DOCSTOP, een gratis nummer waarop iedereen
het verlies of de diefstal van zijn papieren kan
melden.

• www.docstop.be
• Lokale politie Zennevallei, T 02 363 93 00,
info@politiezennevallei.be

Om een diefstal met list te voorkomen, is er één gouden
raad: identificeer jouw bezoeker! Vraag altijd naar de
officiële dienstkaart van de bezoeker en de reden van
het bezoek. Een echte politieambtenaar draagt meestal een uniform met logo van de politie, een graad- en
naamplaatje en heeft zijn identificatiekaart mee.

Enkele nuttige weetjes en tips:
• Laat in geval van twijfel de persoon niet binnen en
bel de politie.
• Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie
vlakbij jouw telefoon.
• Dieven handelen soms in groep van twee tot drie
personen. Let op dat er niemand langs achter binnendringt op het moment dat je aan de voordeur
staat.
• Diefstal met list vindt meestal plaats overdag.
• Installeer een deurspion of videofoon om de bezoeker van binnenuit te kunnen zien vooraleer je de
deur opent.
• Een ketting op de deur vormt een eerste obstakel
voor dieven en het biedt je de mogelijkheid op een
relatief veilige wijze met de bezoeker te praten.
• Vermeld op de deurbel alleen je familienaam (zo is
het niet duidelijk hoeveel personen er wonen).
• Wanneer je alleen thuis bent, doe dan alsof je iemand in huis roept om te doen geloven dat je niet
alleen thuis bent.
• Laat huis aan huis verkopers nooit binnen.
• Denk goed na vooraleer je iemand toelaat om
naar het toilet te gaan, de telefoon te gebruiken of
om iets te eten of te drinken. Bij twijfel, weiger dan.
• Bel in geen geval naar het nummer dat de bezoeker
je geeft: dit kan het nummer van een kompaan zijn.
Bij verdachte situaties, bel de politie via het noodnummer 101!
www.besafe.be

infoleeuw

WEGENWERKEN

Wij werken aan …

Hoogstraat

Rondpunt Ruisbroek

> Werken Ruisbroek - fase 2b
P. Gilsonlaan
Doorgaand verkeer onderbroken
januari 2018
mei 2018

Rene Balléstraat

> Collector Zuunbeek - fase 2

> R. Balléstraat

Riolerings- en wegeniswerken
Doorgaand verkeer Hoogstraat
onderbroken
2 november 2017
november 2018

Aanleg/vernieuwen voetpaden
Verkeer onderbroken
19 februari 2018
eind maart 2018

Voor de werken ‘collector Zuunbeek – fase 2’ verwijzen we naar de website van Aquafin,
www.aquafin.be/nl-be/mijn-omgeving/98251. Voor de gewijzigde verkeerssituatie en de volledige timing
kan je terecht op de gemeentelijke website, www.sint-pieters-leeuw.be/collectorzuunbeek.
De timing van de werken in Ruisbroek kan je steeds opvolgen via de website,
www.sint-pieters-leeuw.be/wegenwerkenruisbroek.

In 2018 krijgen heel wat straten in Sint-Pieters-Leeuw een nieuwe asfaltlaag.
Zuun

>
>
>
>
>
>
>

Fred Coevoetstraat
J.B. Wautersstraat
Emile Vandersteenstraat
Herfstlaan
Lentelaan
Zomerlaan
Winterlaan

Witte Roos

>
>

Fred Uylenbroeckstraat
Patrijzenlaan

Negenmanneke

>

Weerstandsplein

Centrum Leeuw

>
>

Jules Sermonstraat
René Ballestraat

Vlezenbeek

>
>
>

Paul Veldekensstraat
Kapellestraat
(deel) Sint-Annastraat

Omwonenden van deze straten zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht via een bewonersbrief,
waarin ook de timing zal worden meegedeeld.

www.sint-pieters-leeuw.be/wegenwerken
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Merselborre
40 euro, vanaf het tweede gezinslid:

Famuzedagen voor kleuters

WOENSDAG 4 APRIL

Parking gemeentehuis
van 13.30 tot 15.30 uur
vrouwen-met-vaart@hotmail.com,
02 377 87 50
KVLV Sint-Pieters-Leeuw

Wandelen

MAANDAG 2,16 EN 30 APRIL

Kerk Vlezenbeek
van 10 tot 11 uur
bart.sempels@hotmail.com,
0486 68 80 55,
www.vlezenbeek.landelijkegilden.be
Landelijke Gilde Vlezenbeek

Dorp in de kijker - 2018 - LG Vlezenbeek
120 jaar - Paaseierenraap

ZONDAG 1 APRIL

parochiekerk Jan Ruusbroec
van 10 tot 11 uur
michelineborremans@hotmail.com
Parochiekoor Jan Ruusbroec

Eucharistieviering voor Pasen

ZONDAG 1 APRIL

Kerk Vlezenbeek
van 10 tot 10.45 uur
magnus_annie@hotmail.com
Parochiaal Zangkoor Vlezenbeek

Kinderyoga

Refter AV Maria Basisschool
om 11 uur
info.kwbvlezenbeek@gmail.com
KWB Vlezenbeek

Dorpscafe

ZONDAG 15 APRIL

Ave Maria Basisschool
om 14 uur
info.kwbvlezenbeek@gmail.com
KWB Vlezenbeek

Van pallet tot meubel

ZATERDAG 14 APRIL

vijver Braillard
Marcel Galand, 0495 28 20 10 of
Christian Dubois, 0476 73 16 91,
degoudenbrasem@hotmail.com
De Gouden Brasem

Clubwedstrijd

ZATERDAG 14 APRIL

Viva-SVV lokaal
van 14 tot 17
5 euro
karin.jiroflee@telenet.be, 02 546 14 14

WOENSDAG 11 APRIL

Zaal Jef Baeck- FSMB
van 14 tot 16 uur
5 euro
02 546 14 14, viva-svv@fsmb.be
Viva-SVV Brabant

CSL
van 19.30 tot 22 uur
0498 79 19 72, gltthilda@gmail.com

Bewust omgaan met Suiker

WOENSDAG 25 APRIL

kasteel Coloma
van 19 tot 22 uur
basistarief: 25 euro; abonnement
(reeks van 10): 200 euro
Marie Rose Windels en Geert De
Vleminck

Ademcirkel: ontdek de kracht van
bewust verbonden ademen

DINSDAG 24 APRIL

in het buurthuis 1601, kerkstraat 10
in Ruisbroek
van 11 tot 15 uur
Sofie, 0472 46 07 67 of
Eline 0473 52 17 88
Volg Buurthuis 1601 op Facebook en
op Instagram!

RSBK MARKT
De 10’ers van 1601 organiseren een markt!

ZONDAG 22 APRIL

vertrek parking Kampendaal,
1653 Beersel
14.30 uur
François Ecker, 02 360 27 73 of
Armand Stallaert, 02 377 37 06,
0479 78 28 29
Pasar Sint-Pieters-Leeuw

Wandelen in Hallerbos- +/- 8 km

ZONDAG 22 APRIL 2018

Yoga

Zonnig Leven
van 19.45 tot 21 uur
leden: 10 euro; niet-leden: 20
euro

DONDERDAG

CC Coloma
van 9.15 tot 10.45 uur
12,95 euro
marleenroose@proximus.be
Weight Watchers

Weight Watchers
Sint Pieters Leeuw

WOENSDAG

‘t Populiertje
van 20.15 tot 21.15 uur
02 532 13 84,
kristel.stoffels@telenet.be
Sint Steven Yoga- en turnclub

Damesturnen

MAANDAG

De Merselborre
• maandag van 10 tot
		 11.30 uur en van 18.30 tot
		 20 uur,
• dinsdag van 20 tot 21.30 uur
• woensdag van 9 tot 10.30 uur
02 377 43 85,
yoga-vlezenbeek@hotmail.com
Yoga-vereniging Vlezenbeek

Yoga Vlezenbeek

MAANDAG, DINSDAG EN
WOENSDAG

Kinderknutselen: Pluizige pompons!

WOENSDAG 11 APRIL

ZONDAG 1 APRIL

Opluisteren gebedsviering Pasen

WEKELIJKS

APRIL

Locatie/plaats

LEGENDE

Uur

De Merselborre
van 19 tot 22 uur
leden: 5 euro; niet-leden: 10 euro
vrouwen-met-vaart@hotmail.com,
02 377 87 50
KVLV Sint-Pieters-Leeuw

Kookles: Feesten met Ons Kookboek:
Koud buffet

DINSDAG 10 APRIL

Cultuurcentrum Coloma
19 tot 22 uur
13 euro
02 454 54 01, info@archeduc.be
Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum
en Arch’educ - Volkshogeschool
Halle-Vilvoorde

Digitips: Handige weetjes voor je
smartphone

DINSDAG 10 APRIL

Parking gemeentehuis
van 13.30 tot 15.30 uur
0476 63 83 46, je.schets@gmail.com
Femma Sint-Pieters-leeuw Centrum

Wandeling van +/- 8 km

MAANDAG 9 EN 23 APRIL

Vlaams Trefpunt Laekelinde
van 21 tot 5 uur
5 euro, vvk 4 euro.
KLJ Vlezenbeek

Helemaal Wak

ZATERDAG 7 APRIL

Parochiesecretariaat
van 14 tot 16 uur
02 378 26 15
Femma Zuun

Bijeenkomst alleenstaanden

WOENSDAG 4 APRIL

30 euro
onoffstagevzw@gmail.com
Onoffstage vzw

Prijs

Info

Fietsen

Parochiezaal Oudenaken
van 19 tot 21 uur
02 532 27 49, annie.claes5@skynet.be
KVLV Oudenaken/Sint Laureins
Berchem

MAANDAG 30 APRIL

Hazeveld/Brabantsebaan
van 14 tot 17 uur
leeuwse_natuur@yahoo.com,
0475 51 20 71, www.natuurpunt.be/
agenda/baesberg-en-bekersveldwandeling
Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden

Baesberg- en Bekersveldwandeling

ZONDAG 29 APRIL

Zaal Zonnig Leven
van 20 tot 23.30 uur
4 euro
curieus Sint-Pieters-Leeuw

4e algemene kennis Quiz

ZATERDAG 28 APRIL

CC De Merselborre
om 19 uur
info.kwbvlezenbeek@gmail.com
KWB Vlezenbeek

Kookles

VRIJDAG 27 APRIL

Femma Zuun

Organisatie

Parochiezaal Oudenaken
02 532 27 49, annie.claes5@skynet.be
KVLV Oudenaken/Sint Laureins
Berchem

Pizza’s bakken

ZATERDAG 21 APRIL

kasteel Coloma
vrijdag van 20 uur
zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur
0468 12 51 35
Pro Arte

PRO- ARTE 30 jaar

VRIJDAG 20 TOT ZONDAG 29 APRIL

Het Vagevuur
om 20 uur
alain.decoutere@telenet.be
KWB Vlezenbeek

Kaartavond

VRIJDAG 20 APRIL

parochiecentrum
van 19 tot 21.30 uur
vellemans.chris@gmail.com,
02 378 39 64
Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum

Naaisalon

DINSDAG 17 APRIL

Lokaal Dienstencentrum Negenhof
van 9.30 tot 12.30 uur
13 euro
02 454 54 01, info@archeduc.be
Arch’educ - Volkshogeschool
Halle-Vilvoorde

Handige apps voor op reis

MAANDAG 16 APRIL

Van stress naar evenwicht

Parking gemeentehuis
8.30 uur
1,50 euro
02 377 68 15,
www.wandelclubspl.be
Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw

Wandelen

ZONDAG

LDC Negenhof
voor beginners van 9.30 tot
12 uur en voor gevorderden
van 13.30 tot 16.30 uur
02 377 57 86
Scrabbleclub Negenhof

Scrabble

VRIJDAG

Life is beautiful
van 20 tot 21.30 uur
5 euro
hildedeblieck@telenet.be
Femma Sint-Pieters-Leeuw
Zuun

DONDERDAG

02 377 87 50, vrouwen-metvaart@hotmail.com
KVLV Sint-Pieters-Leeuw

