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NUTTIGE INFO

Luc Deconinck, burgemeester
02 371 22 11
luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be
Algemene coördinatie, Algemene en integrale
veiligheid, Politie en brandweer, Financiën en begroting, Burgerlijke
stand en bevolking, Juridische zaken, PR en communicatie

Bart Keymolen, eerste schepen
0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be
Openbare werken en openbare ruimte, Groen,
Waterbeheersing, Ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen

GEMEENTERAAD
Gemeenteraad op 17 december
om 20 uur.
Secretariaat, T 02 371 22 30 of
T 02 371 22 70,
www.sint-pieters-leeuw.be/
agendagemeenteraad

MARKTEN

Jan Desmeth, schepen
0495 58 96 28
jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be
Welzijn, OCMW en sociale zaken, Cultuur, Bibliotheek
en Erfgoed, Erediensten, Mobiliteit en Verkeer

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

Gunther Coppens, schepen
0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
Gemeentelijke gebouwen en begraafplaatsen,
Senioren, Land- en tuinbouw, Archief, ICT en digitale gemeente

Dienst Markten, T 02 371 22 53

VOLG ONS!

An Speeckaert, schepen
0475 35 31 25
an.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be
Onderwijs, Jeugd, BKO, Speelpleinwerking, Gezin en
kinderopvang

facebook.be/sint-pieters-leeuw
www.sint-pieters-leeuw.be

Herwig Smeets, schepen
0496 27 09 03
herwig.smeets@sint-pieters-leeuw.be
Sport, Lokale economie, Personeel, Nutsvoorzieningen

#LeeuwLeeft

Paul Defranc, schepen
02 371 22 09 of 0471 05 42 06
paul.defranc@sint-pieters-leeuw.be
Milieu en dierenwelzijn, Afvalbeleid, Vlaams beleid,
Integratie, Gelijke kansen, Woon- en grondbeleid

Marleen De Kegel, schepen
02 569 75 22 of 0473 41 24 74
marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be
Toerisme, Werkgelegenheid, Kunstacademie, Markten,
foren en feestelijkheden, Ontwikkelingssamenwerking en lokaal
mondiaal beleid, Volksgezondheid
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Beste Leeuwenaar
Niemand kon verwachten dat 2020 de vreemde wending zou nemen die Corona eraan heeft gegeven. Er
kwam ei zo na een tweede lock down. Omwille van de
barslechte cijfers – ook in Leeuw – was die onvermijdelijk. De solidariteit en flexibiliteit die jullie opnieuw aan
de dag legden, verdient alle lof en dank.
Vele Leeuwenaren werden in meerdere of mindere
mate door de ziekte getroffen of hebben familieleden,
geliefden of vrienden verloren, vaak zelfs zonder afscheid te kunnen nemen, wat het verdriet nog groter
maakt. We leven innig met hen mee.
Ons anders zo boeiend najaar – met de traditionele
jaarmarkten en zoveel andere activiteiten – hebben
we in stilte en soms ook eenzaamheid moeten doorbrengen. Het voelt heel bijzonder. Maar aan het einde
van de tunnel sprankelt reeds een eerste lichtpuntje in
de vorm van een vaccin.
Het is de laatste keer dat ik me hier als burgemeester
tot jullie richt. Ik heb besloten vanaf januari de fakkel
door te geven en mijn mandaat neer te leggen.
Voor mij zijn het acht intense jaren als burgemeester
geweest, waarbij ik jullie en onze gemeente het beste
van mezelf heb gegeven. Ik kijk met fierheid en voldoening terug op al wat we samen hebben kunnen verwezenlijken. Dat zou niet mogelijk geweest zijn zonder het
vertrouwen en de steun die jullie mij geschonken heb-

ben en zonder het enthousiasme van schepenen, mandatarissen, medewerkers van het bestuur en van zoveel
anderen.
Ik wil jullie daarvoor van harte bedanken. Voor mij
komt er nu meer tijd vrij voor de zaken die de voorbije
jaren wat moesten inboeten: echtgenote, kinderen en
kleinkinderen, lezen, wandelen, reizen … ‘Bij leven en
welzijn’, zoals de volksmond zegt.
Met mijn opvolger, schepen Jan Desmeth, treedt een
nieuwe burgemeester aan, waarvan ik met een gerust
gemoed kan zeggen dat hij zeker verder zal gaan op
de ingeslagen weg. Hij krijgt een vernieuwd schepencollege, want ook schepenen Gunther Coppens en
Paul Defranc geven een andere wending aan hun
carrière: Gunther als gedeputeerde van de provincie
Vlaams-Brabant en Paul omdat hij net als ik “op pensioen” gaat. Ik bedank beiden graag in uw naam voor
hun inzet voor de gemeente.
Ik wens Jan en zijn vernieuwde ploeg (waarover meer in
het volgend nummer van infoLeeuw) alle succes toe.
Graag wens ik jullie namens het gemeentebestuur
- en ondanks Corona - mooie, hartverwarmende
feestdagen toe.

Luc Deconinck,
burgemeester

Lees meer
op pag. 16
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WONEN

Wijzigingen energiepremies 2021
Wie plannen heeft om zijn woning energiezuinig te
verbouwen, kan ook in 2021 nog een premie aanvragen
bij netbeheerder Fluvius. Voor deze premies zijn er geen
inkomens- of eigendomsvoorwaarden. Enkel bestaande
woningen komen in aanmerking.

Bestaande premies
De huidige premies en bedragen blijven hetzelfde
volgend jaar. Enkel voor het zelf plaatsen van dakisolatie
kan je geen premie meer aanvragen. Alle werken
moeten nu worden uitgevoerd door een aannemer om
een premie te kunnen ontvangen.

Dakisolatie

€ 4/m² werken via aannemer

Buitenmuurisolatie en
isolatie aan binnenkant
van een buitenmuur

€ 15/m²

Vloerisolatie

€ 6/m²

Hoogrendementsbeglazing

€ 8/m²

Warmtepomp

Afhankelijk van systeem,
min. € 300 en max. € 1.500

Warmtepompboiler

€ 300 (max. 40 % factuur)

Zonneboiler

€ 550/m² (max. € 2.750 en
40 % factuur)

Wie binnen een termijn van 5 jaar 3 nieuwe
investeringen (uiteraard uit de lijst van werken die in
aanmerking komen voor een premie) uitvoert, kan
aanspraak maken op een totaalrenovatiebonus.

Nieuwe premies
Premie zonnepanelen
Tot 2024 kan je een premie aanvragen voor
zonnepanelen. De premie is bedoeld voor
kleinere installaties van zonnepanelen met een
omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.
In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor
installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 €/kWp
van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal
1.500 euro. Het premiebedrag is begrensd tot 40 % van
de investeringskosten.
Energie labelpremie
Eigenaars die in 2021
een niet-energiezuinige
woning kopen of erven
en deze binnen 5 jaar
grondig renoveren en
het EPC-label aanzienlijk
verbeteren, krijgen een
extra premie. Het
bedrag is afhankelijk van
de EPC-waarde bij
aankoop (D, E of F) en de EPC-waarde na renovatie
(A, B of C). De premie bedraagt maximaal € 5.000. Voor
beschermde afnemers wordt dit verhoogd tot maximaal
€ 6.000.
Voor de vernieuwde voorwaarden van de verschillende
premies én de aanvraagformulieren, kan je terecht op
de website van Fluvius: www.fluvius.be. Je kan er de
premies ook elektronisch aanvragen.
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Leeuwebon en
verenigingsbon
worden 6 maanden
verlengd

Eigenaars die hun dak zelf willen
isoleren kunnen vanaf volgend jaar
geen premie meer aanvragen.
Deze werken komen dan enkel in
aanmerking wanneer een aannemer
de werken uitvoert.
Is het dak van je (huur) woning nog
niet geïsoleerd en wil je deze werken
zelf uitvoeren? Maak er dan nog dit
jaar werk van en ontvang een premie
van € 2/m².
Alle informatie over de premies van
Fluvius kan je vinden op
www.fluvius.be/nl/thema/premies
Voor meer concrete vragen en
informatie over al deze wijzigingen,
nieuwe aanvraagdocumenten en
hulp bij de aanvraag kan je bij de
Woonwinkel terecht.
Woonwinkel Zennevallei
Fabriekstraat 1B,
1601 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 03 47,
www.woonwinkelzennevallei.be,
info@woonwinkelzennevallei.be
Openingsuren:
• woensdag en donderdag
van 9 tot 12 uur
(Hemelrijck in Ruisbroek);
• woensdag van 13 tot 15 uur
(gemeentehuis);
• of na afspraak.

LEEUWEBON

Vanaf 2021 geen
premie meer voor
het zelf plaatsen
van dakisolatie!

helpt

€ 10
Bonnen
geldig tot
31 juni 2021

Begin september kreeg ieder Leeuws gezin een Leeuwebon in de bus. Deze heeft een waarde van 10 euro
en kan je gebruiken bij de deelnemende Leeuwse
handelszaken.
Er zijn 2 mogelijkheden om de bon uit te geven.
• Je kan hem gebruiken als kortingsbon. In ruil voor de
bon krijg je 10 euro korting op je kasticket. De handelaar krijgt die 10 euro terug van de gemeente.
• Je vraagt geen korting en schenkt je bon aan de handelszaak uit solidariteit. De handelaar ruilt de bon in bij
de gemeente en krijgt 10 euro.
Opgelet! Zowel de geldigheid van de Leeuwe- als de
verenigingsbon werden verlengd! Ze zijn beide geldig
tot en met 31 juni. De lijst van de deelnemende handelaars vind je op www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwebon/
overzichthandelaars of herken je aan een affiche van
de Leeuwebon op de deur. Informatie over de
verenigingsbon vind je op www.sint-pieters-leeuw.be/
leeuwebon/verenigingsbon.

Het gemeentebestuur richtte ook een solidariteitsfonds op waar iedereen nog steeds een vrije bijdrage aan kan schenken. Stort het door jou gekozen
bedrag op rekening BE40 0910 1922 8863 van de
gemeente. De gemeente zal het fonds gelijk verdelen onder alle geregistreerde handelaars.
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MILIEU

Openbare vuilbak
≠ eigen vuilbak!

Je hebt ze wel al eens gezien in het straatbeeld: een
overvolle vuilbak. Maar waar dient zo’n vuilbak nu
eigenlijk voor? En wat mag er wel en niet in?
In openbare vuilbakken mag enkel ter plekke
gecreëerd afval (van toevallige voorbijgangers/
wandelaars) worden gedeponeerd: een papiertje van
een snoepje, zakdoekje, lolly, restjes van snoep of snack,
hondenpoep in een zakje ...
Het vuil uit de wagen (asbak, verpakkingen ...) mag
niet in de openbare vuilbak. Het deponeren van
huishoudelijk afval en (lege) afval- en winkelzakken in
openbare vuilbakken wordt als sluikstorten beschouwd.
Een overtreding kan leiden tot een gemeentelijke
administratieve sanctie van maximum € 350.
dienst Maatschappelijke Veiligheid,
maatschappelijkeveiligheid@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 63 18
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Koop lokaal tijdens de feesten en geniet
van heerlijke streekproducten
Het eindejaar nadert met rasse schreden en dan
wordt het weer zoeken naar dat ideale geschenk voor
vrienden en familie. Wil je graag origineel uit de hoek
komen? Geef dan je streek cadeau!
Koop lokaal en kies voor een pakket met de strafste
producten uit onze streek. Dat Vlaams-Brabant rijk is
aan hoeve- en streekproducten is geen geheim. Naast
de verse producten zoals verse kazen, huisbereide
charcuterie, grondwitloof, tafeldruiven, appels, peren,
asperges, aardbeien, frambozen, kersen … zijn er ook
tal van andere producten. Denk maar aan de vele
bieren en wijnen, likeuren, gins, jenevers, snoepjes,
confituren, honingsoorten, chocolade, koekjes, mosterd,
wafeltjes, speculaasjes, sausjes, en ga zo maar verder.
Het aanbod aan Vlaams-Brabantse streekproducten lijkt
eindeloos!
Naast de unieke smaken van deze producten, kies je
ook voor échte verhalen. Streekproducten worden met
ambacht en liefde gemaakt, wat de kwaliteit alleen
maar ten goede komt. Je toont met een streekpakket je
hart voor de streek. En hoe leuk is het niet om te weten
dat deze straffe producten in je eigen buurt worden
gemaakt? Je verkleint je ecologische voetafdruk want
je houdt de voedselkilometers beperkt én je ondersteunt
de lokale economie. Door een bezoek te brengen aan

de producent zelf, koop je rechtstreeks en dit schenkt
je heel veel vertrouwen. Onze producenten zijn je heel
dankbaar voor je keuze! Kortom, je wordt een échte
streekambassadeur!
Wil je de streekproducten uit Vlaams-Brabant ontdekken
of alle verkooppunten bij je in de buurt leren kennen?
Surf dan zeker naar www.straffestreek.be. Je vindt er
zeker wat je in onze gemeente kan ontdekken.

Kapper en pedicure voor onze dienstencentra
Het lokaal dienstencentrum Meander en het
woonzorgcentrum Zilverlinde zijn op zoek naar een
zelfstandige kapper en een zelfstandige pedicure
voor de komende vier jaar. Ben jij kapper of pedicure,
heb je affiniteit met ouderen(zorg), kan je zelfstandig
werken en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Kijk dan zeker eens naar het bestek op
www.sint-pieters-leeuw.be/kapper-pedicure.
Je kandidaat stellen kan tot 17 december 2020.
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ERFGOED EXPRESS

Een opvallende zijbeuk in de kerk van Vlezenbeek
Als je in de kerk van Vlezenbeek staat, valt de wat onorthodoxe verhouding op tussen de verschillende beuken. De
hoofdbeuk is eerder smal en heel hoog in verhouding tot
de twee zijbeuken. De centrale steunpilaren zijn extreem
breed. Dit is het resultaat van verschillende bouwfases door
de eeuwen heen. De kern van het gebouw zou uit de 14de
of 15de eeuw dateren en werd verbouwd tot de hoofdlijnen
van de huidige centrale beuk tegen 1673. De noorderzijbeuk, links als je voor de ingang staat, dateert voor het
grootste deel uit 1771. De zuiderzijbeuk werd pas in 1808
aangebouwd: het meest recente, maar ook meest unieke
deel van de kerk.
Kaartboek van de abdij van Ter Kameren, 1716-1720,
René Laurent, uitg. Gemeentekrediet 1996.

Een kasteelheer als bouwheer
De opdracht én de centen om deze extra beuk aan te bouwen, kwamen van Paul Arconati-Visconti, eigenaar
van het kasteel van Gaasbeek. Zijn moeder, Henriette Scockaert, was de dochter van Lodewijk-Alexander
Scockaert, heer van het nieuwe Land van Gaasbeek, waartoe ook Vlezenbeek behoorde. Arconati,
een Italiaanse edelman geboren in Milaan in 1754, had daardoor een sterke band met Vlezenbeek.

De familie Arconati-Visconti
In het midden staat Giangaleazzo Arconati-Visconti,
naast hem zit zijn vrouw Henriette Scockaert de Tirimont.
De kinderen van links naar rechts: Carlo, Giuseppe,
Paolo en Clémentine/Clementina.
Het portret werd rond 1760 geschilderd. Opmerkelijk is ook
dat de figuren gerangschikt zijn volgens hiërarchie en erfopvolging. Centraal staat de ‘pater familias’ met aan zijn
rechterzijde zijn echtgenote. Aan diezelfde symbolische
rechterzijde staat Carlo, de oudste zoon die titel en eigendommen zal erven. In een horizontale lijn staan de twee
overige zonen volgens leeftijd opgesteld om uiteindelijk
uiterst rechts op het doek te eindigen bij Clémentine. Het
oudste kind maar als vrouw uit het ancien regime zo goed
als rechteloos …
Kasteel van Gaasbeek, www.artinflanders.be,
Dominique Provoost
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Een altaar in écht marmer
De gemiddelde kerk overvalt je bij het
binnenkomen met haar weelderige
decoratie, meubels in fraai houtsnijwerk,
bladgoud rond immense schilderijen en
marmeren altaren. Alleen klopt dat laatste meestal niet: als je op het gemiddelde
altaar afstapt en er even tegen tikt, blijkt
al gauw dat hiervoor geen echte steen
gebruikt is, maar wel hout dat zodanig
geschilderd is dat het lijkt alsof deze stukken uit marmer zijn opgetrokken. Zo ook
het OLV-altaar in de linkerzijbeuk.
Het Sint-Antoniusaltaar vormt hierop een
zeldzame uitzondering waarbij niet op
materiaal bespaard is. Elk wit onderdeel is
bijvoorbeeld van echt Carraramarmer.

Een katholiek bouwwerk in Republikeinse tijden

Paul Arconati-Visconti zou van plan
geweest zijn om zich hier op het kerkhof
te laten begraven, wat zijn financiële
inspanningen verklaart, tot hij op een
goede dag een spade in de grond stak
en op een hoop afval stootte. Hij werd
uiteindelijk op het kerkhof van Gaasbeek
te rusten gelegd.

Deze aanbouw werd gerealiseerd in 1808, een opvallende periode. Het Franse bewind regeert dan, na de
Franse Revolutie van 1789, toen veel kerken werden
gesloten en inboedels ervan verkocht. Priesters die geen
eed aan de Franse Republiek wilden afleggen, moesten onderduiken en konden enkel nog clandestien de
mis opdragen. In die sfeer slaagt Arconati-Visconti erin
om hier de kerk te vergroten. Het is een bewijs van zijn
politieke relaties met het Franse machtscentrum op dat
moment. Hij was een groot bewonderaar van Napoleon
Bonaparte en liet voor hem een triomfboog bouwen
in het kasteelpark, langs de Postweg op de grens met
Sint-Laureins-Berchem. Deze werd pas volledig gerestaureerd.

Bronnen:
Lewe, jg. 13 nrs 3-4, O.L.V.-kerk Vlezenbeek, Jan Quinart.
https://www.kasteelvangaasbeek.be/media/files/paul-arconati-f.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/2/RELT002-004.pdf
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JEUGD

Het JAC is er voor jou!
Ga je door een moeilijke periode? Gaat er vanalles om in je hoofd?
Weegt het studeren op je gemoed? Dan kan je terecht in het JAC!
Wij stellen het JAC-team van Halle en zijn werking graag aan jullie voor!
Goedemorgen! Stel jullie zelf eens
even voor!
Wij zijn Selina, Maaike, Lore, Leen,
Hannah, Lode en Iwein. Samen
vormen wij het JAC-team voor deze
regio. Jullie kunnen ons vinden in JC
De Kazerne in Halle, maar ons werkgebied reikt wel verder. Zo helpen
we jongeren uit Sint-Pieters-Leeuw,
Beersel, Drogenbos, Linkebeek,
Sint-Genesius-Rode, Lennik, Pepingen, Gooik, Herne, Galmaarden en
Bever. Van december tot februari
kunnen jongeren uit Sint-PietersLeeuw ook tijdelijk bij ons terecht in
JC Laekelinde en dit op dinsdag- en
donderdagnamiddag.

Kan je ons even uitleggen waar het
JAC voor staat?
Het JAC stond lang bekend als het
Jongeren Advies Centrum, maar
omdat we deel uitmaken van het
CAW Halle-Vilvoorde heeft de afkorting een nieuwe betekenis: Jongeren Aanbod van het CAW. We
bieden gratis hulp aan alle jongeren
tussen 12 en 25 jaar die met vragen
of problemen zitten. Dat kan heel
vertrouwelijk - we houden ons namelijk strikt aan het beroepsgeheim
– en in een ongedwongen sfeer. We
hebben het liefst dat jongeren uit
eigen initiatief contact met ons opnemen. Al zijn er natuurlijk ook jon-

geren die doorverwezen worden.
Jongeren bepalen bij ons helemaal
zelf waarover ze willen praten. Zij
brengen de vragen en thema’s aan
die ze belangrijk vinden.

Begrijp ik het goed dat jongeren
met zeer diverse vragen bij jullie
terechtkunnen? Gaande van: ‘Ik heb
ruzie met mijn vriend’ over ‘Ik wil
van studierichting veranderen’ tot
‘Ik voel me slecht in mijn vel en speel
met zelfmoordgedachten?’
Dat klopt helemaal! Omdat we een
heel divers publiek hebben, zijn de
vragen dat ook. Sommige jongeren
zijn na één gesprek al geholpen.
Anderen blijven een tijdje in begeleiding. Zeker als ze aan verschillende doelen willen werken. De
ene vraag kan heel luchtig zijn, de
andere dan weer wat zwaarder. En
helaas is het zo dat we redelijk wat
jongeren ontmoeten die worstelen
met zichzelf en/of met zelfmoordgedachten zitten.
Weinig jongeren komen maar met
één vraag. Vaak speelt er meer
dan ‘die ene praktische vraag’
die ze hebben. We hebben heel
wat ervaring in het werken met en
aanvoelen van jongeren. Daarom
hebben we vrij snel door dat er
veel meer schuilt onder die topjes
van ijsbergen. Heb je dus nood aan
een gesprek? Dan staat onze deur
open!

www.caw.be/jac of T 02 613 17 02.
Een bezoekje kan in het JAC Centrum, Leide 3, 1500 Halle.
Ook via chat kan je hen bereiken!
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SOFAMOMENTEN
IN LAEKELINDE

Een luisterend oor,
ook vlak bij de deur
Deze Coronaperiode weegt
zwaar op iedereen, ook op jongeren. Om hen te ondersteunen
zetten we het initiatief van de
‘sofamomenten’ op poten.
Tijdens de blokspot houdt een
JAC-medewerker permanentie in
een aparte ruimte in Laekelinde.
Je kan bij haar/hem op de zetel
kruipen om je verhaal te doen,
even te ventileren, energie op te
laden, raad te vragen of om een
simpel babbeltje te slaan. Spring
gerust even binnen! Je mag, maar
hoeft geen afspraak te maken.
Dit aanbod is volledig gratis voor
onze Leeuwse jongeren. Veel kan,
niets moet.
De JAC-medewerker is aanwezig
in Laekelinde (Lotstraat 6, Sint-Pieters-Leeuw) tijdens de maanden
december, januari en februari op
dinsdag van 12 tot 16 uur en
donderdag van 15 tot 18.30 uur.
Hou voor bijkomende info zeker
de facebookpagina’s van het
JAC (jachallevilvoorde) en de
Jeugddienst (jeugddienst.sintpietersleeuw) in het oog.

jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 370 28 80.
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Leeuwse dienstencentra
houden contact
met senioren via
radioprogramma

Blokspot
Corona of niet, de examenperiode komt
eraan. Maar thuis studeren is niet altijd
even vanzelfsprekend. Daarom biedt de
jeugddienst vanaf 1 december studeerplaats aan op de zolder van Laekelinde.
Ook studenten van het middelbaar zijn
welkom om in alle rust te komen studeren.

Omdat de bezoekers van de lokale dienstencentra elkaar
tijdens deze tweede lockdown niet fysiek kunnen ontmoeten en seniorenbonden de afgelopen maanden ook
geen enkele activiteit konden organiseren, willen we deze
mensen op een andere manier dichter bij elkaar brengen.
Hopelijk bieden we zo een sprankeltje hoop en warmte in
deze korte en donkere dagen.
Tot en met 18 december maken de Leeuwse dienstencentra radio dankzij de samenwerking met Stadsradio Halle.
Elke vrijdag is er een speciaal programma rond de drie
dienstencentra: “Leeuw tot uw dienst”.

De blokspot is alle dagen open:
• maandag van 12 tot 22 uur;
• dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot 22 uur;
• zaterdag van 8 tot 22 uur;
• zondag van 8 tot 13 uur.
Omwille van de afstandsmaatregelen zijn
het aantal beschikbare plaatsen beperkt.
We roepen jongeren op om enkel gebruik
te maken van de blokspot wanneer ze
thuis geen rustige studeerplek hebben.
Geïnteresseerde studenten moeten zich
eerst inschrijven via de QR-code of via
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 370 28 81.

Radio Paviljoen
op 4 december.

Radio Negenhof
op 11 december.

Radio Meander
op 18 december.

Tijdens deze uitzendingen praten presentatoren Kris Baert en
Ben Braillard met medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van
de drie dienstencentra, worden er anekdotes opgehaald
en horen jullie tussendoor de mooiste klassiekers en muziek
van bij ons. Muzikant Rudi Tastenoe en DJ Babbelaar sluiten
om beurt de uitzending muzikaal af.

Het programma wordt elke vrijdagmorgen uitgezonden
tussen 9 en 11 uur op Stadsradio Halle,
te beluisteren via 105.6 FM,
www.stadsradio.be en tal van radio-apps.
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Leuke apps voor tijdens
de donkere dagen
Jammer genoeg moeten we nog steeds ‘in ons kot’ blijven. Geen nood,
want de jeugddienst zocht én vond toffe apps om de dagen op een
leuke manier door te komen!

Thuis artikels lezen?
Dat kan met je
bibliotheekkaart!

Fundels
Fundels biedt jonge kinderen (3-10 jaar) een unieke,
digitale leeservaring met tal van activiteiten en speelse
invalshoeken. Leesplezier verzekerd!
Ben je lid van de bib? Dan kan je via Mijn Bibliotheek-profiel, gratis
boekjes ontlenen in de app.

Scavengar – AR Scavenger Hunts
Vond je Pokémon Go leuk? Dan is deze app misschien iets
voor jou. Maak zelf een speurtocht in je huis, tuin, je straat of
wijk. Of gebruik één van de honderden reeds gemaakte
speurtochten.
Zoek via je smartphone of tablet naar al de AR figuurtjes en win de
speurtocht. Ideaal om je wandeling een beetje te pimpen.
1 second Everyday
1 second Everyday is een app die het je gemakkelijk maakt
om een videodagboek te maken met fragmentjes van
slechts 1 seconde. Deze korte videofragmenten worden aan
elkaar gezet om de ultieme film te creëren: jouw levensverhaal!

Houseparty
Met houseparty kun je videochatten met vrienden, familie
en collega’s.
Het is niet zomaar een videochat app, je kan er ook facemail en
notities mee versturen en er samen met vrienden leuke spelletjes op
spelen!

Secretsanta
Binnenkort is het weer kerstmis.
Waarschijnlijk kunnen we geen
kerst of nieuwjaar vieren zoals
andere jaren, maar cadeautjes kunnen
we nog altijd geven! Met deze app
weet je meteen voor wie jij een
cadeautje moet kopen. Maar shht,
niet verklappen aan wie dat is hoor!

infoleeuw

Wil je kranten- of tijdschriftartikels
lezen? Of zoek je een artikel van
een aantal jaren terug? Moet
je een schoolopdracht maken?
Of wil je liever een Nederlands
dagblad inkijken? Dan kan je
terecht bij GoPress, het digitaal
krantenarchief van de bib!
GoPress biedt toegang tot
tientallen kranten en tijdschriften,
waaronder De Morgen, Knack, Het
Nieuwsblad en Humo. Je vindt er
niet alleen de krant van vandaag
en gisteren, maar ook alle andere
artikels, tot jaren terug. GoPress
kan je thuis raadplegen. Je hoeft
er dus niet voor uit je kot komen!
Het doorzoeken van dit archief
is erg makkelijk: surf naar https://
sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/
krantenarchief en meld je aan
met je bibliotheekkaart via ‘Mijn
Bibliotheek’.

bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be
of T 02 371 22 64

BIB

Online Smart Cafés
De bibliotheek organiseert al jaren Smart
Cafés. In zo’n Smart Café ga je aan de
slag met je tablet of smartphone. Het is een
gezellig en leerrijk moment waarop je samen
met de andere deelnemers, geholpen wordt
door een ervaren begeleider. Elke sessie
staat een bepaald onderwerp centraal.
Nu start de regiobib Pajottenland &
Zennevallei met een online variant. Het
concept blijft hetzelfde, met één groot
verschil: je hoeft je huis niet uit!

Een leesbeperking?
Via de Anderslezen-app
wordt lezen een plezier!
Voor kinderen en volwassenen met een leesbeperking
is lezen niet vanzelfsprekend. De gratis Anderlezen-app
kan je hierbij helpen. Zo wordt lezen voor iedereen leuk.
Met de Anderslezen-app kan je eenvoudig naar een
boek luisteren. Extra functies zoals de leessnelheid
aanpassen of een bladwijzer toevoegen, maken het
gebruiksvriendelijk.
In de app vind je voor elk wat wils: leesboeken,
informatieve boeken, strips of poëzie … Je vindt het
allemaal!
Om te starten hoef je je niet te verplaatsen. Naar een
boek luisteren doe je in vier stappen:
1 vul het formulier in op
sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/anderslezen;
2 vanuit de bibliotheek krijg je een mail met je
lenersnummer;
3 meld je aan via ‘Mijn luisterpuntbibliotheek’;
4 installeer de Anderslezen-app en log in.

Deelnemen aan een online sessie is heel
eenvoudig en verloopt via het platform
Zoom. Archeduc zorgt voor alle praktische
informatie. Eén dag voor de start ontvang je
per mail de definitieve link.
Maandelijks wordt één Online Smart
Café aangeboden, afwisselend op
woensdagavond of zondagvoormiddag.
Elke sessie duurt 90 minuten, deelnemen is
gratis.
• Woensdag 9 december van 19.30 tot 21 uur:
Online communiceren.
• Zondag 17 januari van 10.30 tot 12 uur:
Fiets- & wandelapps.
• Woensdag 10 februari van 19.30 tot 21 uur:
Foto’s bewerken.
• Zondag 14 maart van 10.30 tot 12 uur:
Bestanden in de cloud.
• Woensdag 21 april van 19.30 tot 21 uur:
Online betalen.
INFO EN INSCHRIJVINGEN

via de bibliotheek
https://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/
onlinesmartcafe of T 02 371 22 64

Nu kun je boeken op je digitale boekenplank zetten en
beginnen lezen!
Wil je graag luisteren en lezen tegelijkertijd? Dan kan je
in de bib de papieren versie van het boek uitlenen en
via de app luisteren!
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be of T 02 371 22 64
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VACATURE

infoleeuw

WEGENWERKEN

Cybercriminaliteit:
hoe pak je het aan?
Er zijn heel wat methoden gekend die cybercriminelen
hanteren om je op te lichten. Denk maar aan
je account dat gehackt wordt of je betaalkaart
die wordt misbruikt nadat criminelen je pincode
konden achterhalen. Door middel van valse mails
of berichten kunnen ze aan de haal gaan met
je bankkaartgegevens (phishing) en telefonisch
kunnen criminelen zich voorstellen als technici
om je gegevens te achterhalen (scamming). Zelfs
sabotage, virusbesmetting en sextortion - waarbij je
wordt overtuigd om intieme beelden door te sturen
en later wordt afgeperst om tegen geld of bitcoins de
verspreiding ervan te voorkomen - worden ingezet om
op sluwe wijze aan je geld te geraken.

Wat kan je ertegen doen?
- Deel nooit persoonlijke gegevens met onbekenden.
Hou je account zo privé mogelijk.
- Wees voorzichtig met het gebruik van webcams.
- Negeer vriendschapsverzoeken van onbekenden.
- Gebruik een sterk paswoord. Gebruik verificatie in 2
stappen. Deel nooit een paswoord met derden!
- Klik nooit zomaar op verdachte links en bijlagen.
Verwijder e-mails of berichten van onbekende
afzenders.
- Update regelmatig je software. Installeer antivirus- en
firewallsoftware.
- Maak regelmatig een back-up van je bestanden.
- Wees niet naiëf, wat te mooi lijkt om waar te zijn, is dat
meestal ook.
- Vermijd betalingen via geldtransferagenschappen
zoals Western Union en Moneygram.
- Doe aankopen via betrouwbare websites. Geef nooit
betaalkaartgegevens en/of pincodes van je betaalof kredietkaart in op een website.
- Geef geen identiteitsdocumenten aan onbekenden.
Let op met het verspreiden van persoonlijke gegevens
via sociale media.

Wij werken aan …
> Fabriekstraat fase 2
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken
augustus 2019
voorjaar 2021

Deel 2a tussen Wandelingstraat tot
Laekebeeklaan
19 augustus 2019

7 februari 2020

Deel 2b tussen Laekebeeklaan tot
Bevrijdingsstraat
27 januari 2020

29 mei 2020

Deel 2c tussen Bevrijdingsstraat
(uitgezonderd kruispunt) tot Hemelstraat
4 augustus 2020

31 maart 2021

> Leon Kreperlaan en Koning Albertplein
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken
18 mei 2020
31 maart 2021

> Bergensesteenweg (N6)

Herinrichtingswerken 2020 - 2026
Fase1: kruispunten Georges Wittouckstraat en
Olmenlaan
5 oktober 2020
30 april 2021
Voorbereidende nutswerken voor fase 2 t.e.m. 8
5 oktober 2020
augustus 2021

De vermelde begin- en einddata kunnen
steeds wijzigen door ongunstige
weersomstandigheden en/of
onvoorziene omstandigheden!

Wil je meer tips over het beschermen van je online gegevens
of wil je een verdacht(e) mail of bericht melden?
Neem dan een kijkje op www.safeonweb.be
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Nieuw fotoboek over
Sint-Pieters-Leeuw!
In samenwerking met de gemeentelijke werkgroep voor
Streek- en Volkskunde publiceert het gemeentebestuur
van Sint-Pieters-Leeuw het fotoboek ‘Sint-Pieters-Leeuw
vroeger en nu’. Aan de hand van prachtige foto’s
brengt het boek onze gemeente en haar dorpen in
beeld en zie je hoe ze door de jaren heen evolueerden.
Zo vind je er onder andere foto’s van drie verdwenen
kerken en kapellen in Ruisbroek, Oudenaken en Zuun,
zie je de verdwenen molens van Oudenaken en
Sint-Laureins-Berchem in beeld en ontdek je tal van
leuke weetjes over onze gemeente. Het boek wakkert
een vleugje nostalgie aan, al dan niet met een sausje
van wat weemoed. Heel wat Leeuwenaren kunnen
zo even terugkeren in de tijd of dromen over hoe onze
gemeente er in de toekomst zal uitzien.

Tijdelijke actie
Ben je nog op zoek naar een prachtig
cadeau voor onder de kerstboom of
wil je zelf graag in dit mooie boek snuisteren? Haast je dan vanaf 8 december
naar de hoofdbibliotheek, want tot
15 januari kan je het boek kopen aan
slechts 19 euro! Daarna betaal je 25
euro voor een exemplaar. Het boek
bestaat uit maar liefst 272 pagina’s en
wordt uitgegeven in een mooie, harde
kaft: de perfecte aanvulling voor in je
boekenkast!

