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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

GEMEENTERAAD
31 januari 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.
dienst Markten, T 02 371 22 53.

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

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

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

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

Afschaffing
permanentiemomenten
Agentschap Integratie en
Inburgering
Vanaf januari zullen de permanentiemomenten van het Agentschap Integratie
en Inburgering op dinsdagochtend in het
gemeentehuis wegvallen. Heb je toch
nog vragen over taal, oefenkansen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie of
ander advies rond Integratie en inburgering? Dan kan je nog steeds terecht in het
contactpunt in Halle!

ZITDAGEN
Maandag: 9 tot 12 uur.
Dinsdag: 13 tot 16 uur (op afspraak).
Woensdag: 13 tot 16 uur en 17 tot 19 uur
(op afspraak).
ADRES: Vandenpeerenboomstraat 78/2,
1500 Halle, T 02 365 03 06,
www.integratieeninburgering.be

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

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

Beste
Leeuwenaar
Op de scheurkalender resten ons nog slechts enkele blaadjes.
Voor een gezellige eindejaarsperiode vind je enkele leuke
feesttips van onze bibliotheek in “Leeuw leeft”.
Met de korter wordende dagen wordt het ook gevaarlijker
in het verkeer. Goed zichtbaar zijn, is dus zeker van groot belang. Ben je te voet of met de fiets? Shine dan mee en draag
fluorescerende en reflecterende kledij en accessoires.
Het wordt niet enkel donkerder, maar ook kouder. Bij deze
temperaturen kan je bevroren waterleidingen missen als
kiespijn. De Watergroep heeft enkele handige tips op een rijtje
gezet.
De vrieskou moet dan wel nog komen ... toch kijken wij al
even vooruit naar de zomer. De vakantiebrochure met een
overzicht van alle kinderopvanginitiatieven tijdens de schoolvakanties in 2019 is beschikbaar. Tijdig plannen is hier de
boodschap. De jeugddienst is trouwens nog op zoek naar enthousiaste animatoren voor speelplein ‘De Leeuwtjes’ tijdens
de zomervakantie.
Wij maken ons intussen klaar voor de start van de nieuwe
bestuursperiode. In de volgende editie van infoLeeuw stellen
we graag onze nieuwe bestuursploeg en het bestuursakkoord
2019-2024 aan u voor.
We wensen je een vrolijke Kerst en moge 2019 een sprankelend
jaar worden vol kansen en uitdagingen!

Luc Deconinck,
burgemeester

Oproep Oudenaken en
Sint-Laureins-Berchem!
Wij zijn op zoek naar allerlei nuttige info over
de kerk van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem. Heb jij foto’s, artikels, affiches of andere
documentatie van processies, feestelijkheden,
begrafenissen, gebeurtenissen in of rond de
kerk, laat het ons dan zeker weten!
De kerk wordt namelijk al een tijd niet meer
gebruikt en daarom bekijkt de parochie samen met het gemeentebestuur en een architectenbureau wat de mogelijkheden zijn voor
het gebouw. De kerk van Oudenaken is de
tweede kerk in Sint-Pieters-Leeuw waarvoor
een nieuwe bestemming gezocht wordt.
Een “herbestemmingsbureau” voert momenteel een onderzoek naar de geschiedenis van
de kerk en maakt hiervan een verslag op.

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

#LeeuwLeeft

Heb jij nog schatten op zolder en kan je
ons informatie geven over de kerken van
Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem?
Stuur dan een mailtje naar
erfgoed@sint-pieters-leeuw.be of bel naar
02 371 22 62.

www.sint-pieters-leeuw.be
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Cool en zichtbaar
op de fiets
De jongste vijf jaar stierven 74 fietsers en raakten meer
dan 6.800 fietsers gewond bij een verkeersongeval in
het donker. Vooral jongeren zijn daar het slachtoffer
van. Helaas zijn 7 op de 10 jongeren liever cool dan
zichtbaar op de fiets en 8 op de 10 jongeren dragen
zelden of nooit fluorescerende of reflecterende accessoires. Nochtans bestaan er veel coole en modieuze
manieren om je te laten zien op de weg. Daarom
richt de overheid zich tot jongeren met de campagne
#ZieMeShinen. Aan de hand van enkele eenvoudige
en praktische tips willen ze hen motiveren om zich
zichtbaarder te maken in het verkeer.
www.ziemeshinen.be

Cool én goed zichtbaar op de fiets?
Check onze tips en laat je zien
Kijk op

www.

.be
C : 91 M : 65 Y : 4 K : 0
C : 82 M : 7 Y : 82 K : 0
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Enkele tips!
1

Minstens 100 lumen

2

Geef licht, ook als je stilstaat

3

Zorg voor een goede batterij

4

Kies een goede kleur

5

Fluo is ok, reflecteren is top

6

Met lichte kledij ben je veel
sneller zichtbaar

7

Koop iets wat je mooi vindt

8

Skateboard, step, hoverboard, monowheel,
segway?

Het aantal lumen (lichtsterkte) staat meestal
op de verpakking van de fietsverlichting. Rij je
vooral langs slecht verlichte wegen, dan kies je
best voor 100 tot 500 lumen en langs onverlichte
wegen gebruik je meer dan 500 lumen.

Kies voor verlichting die blijft werken als je stilstaat met de fiets. Zo ben je altijd zichtbaar.

Heb je lichten met batterijen, vervang ze dan
op tijd of laad ze regelmatig op.

De meest zichtbare fluokleuren zijn geel, groen
en oranje.

Fluo helpt al heel wat, maar in het donker heeft
reflecteren een veel groter effect op je zichtbaarheid.

Koop niet zomaar snel iets dat je eigenlijk niet
mooi vindt. Er bestaan heel veel modieuze, coole én zichtbare accessoires en kledij.

Ook dan moet je je goed zichtbaar maken.
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Wij zoeken:

Taalleerkracht vrijwilliger (M/V)

Gemeenschapswacht (M/V)

Voor de taalklassen voor volwassenen is de integratiedienst op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die anderstaligen in onze gemeente de basis van het Nederlands willen bijbrengen. Spreek
jij Nederlands als de beste? Wil je anderstaligen
graag een duwtje in de rug geven en hen de
taal laten ontdekken? En sta je bovendien graag
voor de klas? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je wil voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw het verschil
maken op vlak van veiligheid en leefbaarheid door te informeren en sensibiliseren, communiceren, maar ook verbaliseren. Je bent bereid om te werken in een flexibele uurregeling en in het weekend volgens een opgemaakte planning.

Profiel
• Je bent open, hebt een flinke portie motivatie
en kan je flexibel inzetten.
• Je staat open voor mensen van andere
culturen.
• Enige ervaring in lesgeven is een plus, maar
geen vereiste.

Wat verwachten we van jou?
• Je bereidt de taallessen voor en geeft twee
uur taalles per week.
• Met de cursisten neem je occasioneel deel
aan taalstimulerende activiteiten die de gemeente organiseert.

Aanbod

voltijdse prestaties (38/38) • C1-C3-niveau •
contractueel verband • onbepaalde duur

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs en bent in
het bezit van het attest Gemeenschapswachters-vaststellers
(of je bent bereid dit attest te behalen na het afronden van
de opleiding).

Ons aanbod
Een uitdagende en boeiende job. De ruimte om vernieuwende ideeën uit te werken. Begeleiding en omkadering
voor een goede start. Een aantrekkelijk loon en vakantieregeling. Maaltijdcheques. Tussenkomst in woon-werkverkeer
met openbaar vervoer of fietspremie. Hospitalisatieverzekering. Aanvullend pensioen.

Interesse?
Download een infobundel op onze website
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of vraag deze op
bij de personeelsdienst: T 02 371 63 46,
personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be.

Solliciteren kan tot 16 januari 2019

• Je krijgt leuke en leerrijke ontmoetingen met
inwoners uit de gemeente.
• Je krijgt een vrijwilligersvergoeding voor zowel
de voorbereidingen als het lesgeven.
• Het lesmateriaal wordt aangeboden door de
gemeente.
• Je kan tweemaandelijks rekenen op een intervisie met je collega-taalleerkrachten.

• Vul het sollicitatieformulier digitaal in via onze website
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures, en laad je
diploma samen met je motivatiebrief op.
• Stuur je kandidatuur per brief gericht aan het college
van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
• E-mailen mag ook: sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be.

Zin om erin te vliegen?

De selectieprocedure heeft plaats in februari 2019.

Neem dan contact op met de integratiedienst:
T 02 371 03 41 of integratie@sint-pieters-leeuw.be.

Indien je geslaagd bent voor de vergelijkende selectieprocedure word je volgens je behaalde resultaat
opgenomen in een werfreserve.
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Nieuwe dienstregeling
van De Lijn start op
7 januari 2019

Geïnteresseerd in een
job bij jouw lokale
politie?
Surf naar www.jobpol.be/nl/jobs-inuniform/inspecteur-van-politie
en solliciteer voor inspecteur!

Vanaf maandag 7 januari 2019 past De Lijn de
dienstregeling van sommige lijnen aan.
Benieuwd of er een aanpassing is aan jouw vertrouwde lijn? Bekijk dan de dienstregeling op de
website van De Lijn.
Ontdek of er voor jou iets verandert.
• www.delijn.be/aanpassingen
Hier vind je een gedetailleerd overzicht van de
aanpassingen per lijn.
• Routeplanner
Plan je dagelijkse reisweg op de website of app
en ontdek snel of er iets verandert.
• Lijnfolder
Ontvang je toch liever een lijnfolder? Dat kan!
Hier kun je een lijnfolder verkrijgen:
- infodisplay in het gemeentehuis;
- bellen naar 070 220 200 (0,30 euro/min);
- lijnwinkel;
- aanvraagkaartje bij de chauffeur.

Een job bij de politie? Wij garanderen je alvast een
boeiende loopbaan.
Meer weten?
Onze beroepenvoorlichters ontvangen je graag en
geven je met plezier een antwoord op al je vragen.
Bovendien kunnen zij je ook extra informatie geven
over de opleiding, loopbaanmogelijkheden,
selectieprocedure en -proeven.

Contactgegevens
• Lokale politie Zennevallei: www.lokalepolitie.be/5905/
vragen/werken-bij-de-politie/onze-beroepenvoorlichters
• Afdeling Personeel en organisatie: 02 363 93 35,
hr@politiezennevallei.be.

Hou er wel rekening mee dat de info online altijd
de meest actuele is!

Wij helpen je graag verder.

infoleeuw

VEILIGHEID

Politiepost Halle en
3D-loket Zuun nu ook
op afspraak bereikbaar
Heb je een melding of klacht? Geraak je tijdens de
openingsuren van de politieposten niet ter plaatse?
Dan kan je voortaan een afspraak maken bij de
lokale politiepost van Halle en het 3D-loket in Zuun, en
dit zowel op week-, weekend- als feestdagen. In de
andere politieposten wordt er voorlopig nog zonder
afspraak gewerkt.

Dringende hulp
Heb je dringend hulp nodig? Ook dan blijft de politie
beschikbaar. Van 7 tot 22 uur kan je er telefonisch
terecht. Buiten de openingsuren kan je steeds een
politie-inspecteur spreken via de parlofoon van onze
politieposten. Uiteraard blijft het algemeen noodnummer 101 steeds bereikbaar voor dringende politiehulp
of het melden van verdachte zaken.

Afspraak maken?
• Politiepost Halle
Voor een afspraak in de politiepost van Halle surf je
naar www.lokalepolitie.be/5905 of bel je naar het
nummer 02 363 33 00.
ADRES: Victor Baetensstraat 4, 1500 Halle.
OPENINGSUREN: 7 tot 22 uur.
• 3D-loket Zuun
Voor een afspraak in het 3D-loket in Zuun bel je
naar 02 363 94 00.
ADRES: Generaal Lemanstraat 47,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Openingsuren politieposten
• Politiepost Brabantpoort
- Weekdagen van 8 tot 16.30 uur.
- Op maandag tot 19 uur.
- Zaterdag van 8 tot 12 uur.
ADRES: Pepingensesteenweg 250,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
• Politiepost Rondebos
- Weekdagen van 8 tot 16 uur.
- Op woensdag tot 19 uur.
- Zaterdag van 8 tot 12 uur.
ADRES: Alsembergsteenweg 1046, 1652 Beersel.

Heb jij een
bewakingscamera?
Op 25 mei 2018 werd de camerawet aangepast.
Deze aanpassing heeft een aantal gevolgen voor
de persoon die beslist bewakingscamera’s te
plaatsen.

Wat moet je doen als je een bewakingscamera
hebt?
1. Het systeem moet aangegeven worden via
www.aangiftecamera.be.
2. Het wettelijke pictogram moet bij de ingang
van de bewaakte plaats uithangen.
3. Je houdt een register bij van de beeldverwerkingsactiviteiten.

Wie moet de camerawet toepassen?
- Particulieren die een camera plaatsen aan de
ingang van de woning of de tuin.
- Zaakvoerders die een bewakingscamera
plaatsen om de etalage of de winkelrekken te
bewaken.
- Ondernemingen die camera’s plaatsen om
hun gebouwen te beschermen tegen diefstal,
beschadiging, inbraak, …

• www.besafe.be
• dienst Maatschappelijke Veiligheid,
maatschappelijkeveiligheid@sint-pieters-leeuw.be,
02 371 63 18
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AFVAL

Nieuwe regels voor je gft-zak!

De huidige sorteerregels voor gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval)
worden uitgebreid. Vanaf 1 januari
2019 mag er meer in de gft-zak
aangeboden worden.
GFT bestaat uit afval van groenten,
fruit en uit je tuin, zoals de schillen
van aardappelen, appelen, het kleine snoeihout uit de tuin. Dat stopten
we al in de gft-zak.

Vanaf 1 januari 2019 mag je volgend
keukenafval ook in je gft-zak
stoppen:
• etensresten (zowel plantaardig als
dierlijk);
• vlees- en visresten (uitgezonderd
beenderen);
• schaaldierresten (uitgezonderd
schelpen zoals mosselschelpen,
oesterschelpen);
• vaste zuivelproducten (bv. kaas);
• eieren, eierschalen;
• mest van kleine huisdieren
(bv. cavia, konijn ...).
Maar opgelet! Vanaf nu mogen
theezakjes en koffiepads niet meer
bij het gft-afval. Uit onderzoek blijkt
immers dat deze vaak kunststoffen bevatten en die willen we niet
verspreiden in het milieu. Papieren
koffiefilters behoren wel nog tot het
gft-afval.

www.intradura.be/gft-ophaling

infoleeuw

Voor thuiscompostering verandert er niets aan de huidige
sorteerregels, dus bereid voedsel en broodresten horen nog
steeds niet thuis in een compostvat of -bak.

TIPS

Wintertips: bescherm je waterleiding en
watermeter
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw
waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen
onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten.

Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele
tips.
• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met
waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint
parallel met de leiding en de watermeter. Knutsel niet
zelf iets in elkaar, maar doe beroep op een vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en
leidingen in of tegen koude buitenmuren.
• Is de woning in de winter onbewoond? Sluit het water
af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten
lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de
hoofdkraan hebt dichtgedraaid.
• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn,
controleer je best regelmatig de stand van je watermeter. Stel je plots een verhoogd verbruik vast? Ga
dan op zoek naar de oorzaak.

Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn?
• Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst de
hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met
de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de
hoofdkraan.
• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open,
want er zouden wel eens buizen gesprongen kunnen
zijn en dan zit je met waterschade na ontdooiing. Na
controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden.
• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, dien je de hulp in te roepen van jouw drinkwaterbedrijf.
• Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien,
kan je enkel wachten tot het warmer wordt en dan
ontdooien de leidingen vanzelf.
• In geval van waterschade neem je best contact op
met jouw verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.
www.dewatergroep.be/wintertips

JANUARI 2019

9

10

WONEN

Nieuwe huurdecreet vanaf 1 januari 2019
Wie een woning wil huren zal vanaf dit jaar rekening moeten houden met het
nieuwe huurdecreet. Dit is enkel van toepassing op contracten vanaf 1 januari.
Einde huurovereenkomst
Elke huurovereenkomst moet voor 9 jaar zijn aangegaan. De opzegmogelijkheden voor deze huurovereenkomsten zijn niet gewijzigd.
Indien de huurovereenkomst niet geregistreerd is na
twee maanden kan de huurder op elk moment opzeggen. De opzegging eindigt dan op de eerste dag van
de maand die volgt op de opzeg.
De partijen kunnen nog steeds een huurovereenkomst
voor korte duur sluiten (contract minder dan drie jaar).
Nieuw is dat de huurder deze overeenkomst wel kan
beëindigen met een opzeg van drie maanden. De
verhuurder heeft dan recht op een vergoeding die
gelijk is aan anderhalve, één of een halve maand huur
naargelang de huurovereenkomst een einde neemt in
het eerste, tweede of derde jaar.

Overlijden huurder
Als de huurder overlijdt, wordt de huurovereenkomst
twee maanden na het overlijden automatisch ontbonden, tenzij de erfgenamen de huurovereenkomst willen
verder zetten.

Nieuw is ook dat de huurprijs op elk moment kan herzien
worden na energiebesparende renovatiewerken. Bij
gebrek aan overeenstemming tussen de partijen zal de
rechter hierover uitspraak doen.

Huurwaarborg
De verhuurder kan in het nieuwe huurdecreet drie
maanden huurwaarborg vragen. Dit kan pas als een
huurwaarborglening is opgericht. Bij het ter perse gaan
van dit magazine is het uitvoeringsbesluit omtrent de
huurwaarborgregeling nog niet goedgekeurd.

Verzekering
In de nieuwe huurwetgeving is expliciet opgenomen
dat de huurder een verzekering moet aangaan voor
brand en waterschade. De huurder is voor deze schade aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de brand buiten
zijn schuld is ontstaan.

Woonkwaliteit
De verhuurder moet het goed in goede staat leveren.
Het gehuurde goed moet beantwoorden aan de minimale kwaliteitsvereisten.
Een huurovereenkomst die wordt gesloten voor een
goed dat niet voldoet aan deze vereisten, is nietig. Dit
wil zeggen dat de huurder alle betaalde huurgelden
kan terugvorderen. Er kan wel een bezettingsvergoeding worden gevraagd.
Wil je zeker zijn dat jouw huurwoning voldoet aan deze
normen? Vraag een gratis conformiteitsattest aan voor
je de woning verhuurt.

infoleeuw

Meer vragen over het nieuwe huurdecreet of
wil je een gratis conformiteitsattest voor de woning
die je verhuurt? Contacteer de woonwinkel.
Woonwinkel Zennevallei
Fabriekstraat 1B, 1601 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 03 47, www.woonwinkelzennevallei.be
• het gemeentehuis: maandag van 9 tot 12 uur.
• Hemelrijck in Ruisbroek: woensdag en donderdag
van 9 tot 12 uur (of na afspraak).

INFO

Jubilarissen

Wij werken aan …
> Collector Zuunbeek – fase 2
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer Hoogstraat onderbroken
november 2017
voorjaar 2019

GOUDEN BRUILOFT / 19 OKTOBER
Joseph Vanderveken en Julienne Vanden Branden

Voor de werken ‘collector Zuunbeek – fase 2’
verwijzen we naar de website van Aquafin,
www.aquafin.be/nl-be/mijn-omgeving/98251.

PLATINA BRUILOFT / 20 NOVEMBER

Voor de gewijzigde verkeerssituatie en de volledige
timing kan je terecht op de gemeentelijke website,
www.sint-pieters-leeuw.be/collectorzuunbeek.

François Dehenain en Marie Vandersmissen

INFOMOMENT: vrijdag 22 februari

Kasteel van Gaasbeek zoekt enthousiaste
animatoren voor verjaardagsfeestjes
Ben je een geboren entertainer en organisator? Hou
je van kasteelfeestjes? Wil je een centje bijverdienen? Kan je je makkelijk vrijmaken op zaterdag en
ben je minstens 18 jaar?

We zien je graag op ons infomoment:
WANNEER? vrijdag 22 februari 2019 om 18.30 uur.
WAAR? in het achthoekig paviljoen van het kasteel.
INSCHRIJVEN? educatief.gaasbeek@vlaanderen.be
of bel naar 02 531 01 40.

Dan ben jij de persoon die we zoeken!
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