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Straattheaterfestival
StraPatZen
Lees meer op pag. 10 en 11

Beste
Leeuwenaar,

Luc Deconinck, burgemeester
T 02 371 22 11
luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: 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

Nu is het echt wel aftellen naar die mooie zomermaanden. We zijn bijzonder trots dat Sint-Pieters-Leeuw dit
jaar als focusgemeente het Gordelfestival mag verwelkomen. Het wordt een top weekend met als kers op de
taart optredens van Kaatje en Natalia.

Jos Speeckaert, eerste schepen
M 0495 58 96 25
jos.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be

In augustus kan je opnieuw genieten van een dagje
straattheater op topniveau. Bij praten met de buren,
een hapje en een drankje nuttigen, het kan allemaal
op StraPatZen. Zorg dat je er zeker bij bent!

BEVOEGDHEDEN: Financiën en begroting •

Personeelsbeleid (inclusief pensioenen personeel) • Sport •
Waterbeheer

Jan Desmeth, schepen
De zomer is trouwens ook een ideaal seizoen om ons
landschap te herontdekken en dat hoeven niet alleen
toeristische toplocaties te zijn. Woon-, landbouw of
industriezone, elke generatie laat er zijn sporen in na.
Grote fabrieken in onze streek zijn de voorbije decennia gesloten of verhuisd. Maar de gebouwen en
infrastructuur zijn er dikwijls nog. Daar zit boeiende
geschiedenis in.

M 0495 58 96 28
jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Cultuur • Mobiliteit en verkeer •
Archivering • Erediensten • Roerend en onroerend erfgoed

Luc Van Ruysevelt, schepen
T 02 371 22 08 • M 0495 58 96 23
luc.vanruysevelt@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Markten, kermissen en foren •

Lokale economie • Senioren

Je kunt die geschiedenis bekijken in de knappe
erfgoedtentoonstelling ‘Fabrieksburen’. Bovendien organiseren we samen met buurgemeenten en andere
organisaties wandelroutes en andere zomerse doe-activiteiten die de verhalen achter deze verloren gegane
industrie opnieuw tot leven brengen. Warm aanbevolen voor een actieve zomerse dag!

Marleen De Kegel, schepen
T 02 371 22 02 • M 0473 41 24 74
marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Vlaams beleid • Integratie-en inburgeringsbeleid • Gelijke kansenbeleid • Toerisme • Ontwikkelingssamenwerking • Stedenbanden en Internationale samenwerking

Lucien Wauters, schepen

Een heerlijke zomer toegewenst!

M 0495 58 96 27
lucien.wauters@sint-pieters-leeuw.be

Luc Deconinck,
burgemeester

BEVOEGDHEDEN: Gemeentelijke gebouwen • Nutsvoorzieningen • Tewerkstelling • ICT • Volksgezondheid en welzijn

Gunther Coppens, schepen
M 0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Onderwijs • Kunstonderwijs •
Bibliotheek • Afvalbeleid • Milieu en Groen (inclusief natuurreservaten)

Markten

Bart Keymolen, schepen
M 0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be

WEKELIJKSE VRIJDAGMARKT RINK
Elke vrijdag van 15 tot 19 uur aan de Rink.
INFO: dienst Markten, T 02 371 22 53.

BEVOEGDHEDEN: Openbare werken • Jeugd- en

speelplein-werking • Gezins- en kinderopvang • Buitenschoolse
kinderopvang • Landbouw

M 0471 05 42 06
paul.defranc@ocmwspl.be
BEVOEGDHEDEN: OCMW • Sociale zaken (inclusief

pensioenen algemeen)
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Paul Defranc, OCMW-voorzitter/schepen

WEKELIJKSE WOENSDAGMARKT
NEGENMANNEKE
Elke woensdag van 9 tot 13 uur.
INFO: dienst Markten, T 02 371 22 53.

Interessante data!
GEMEENTERAAD
29 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis, Pastorijstraat 21.
INFO: secretariaat, T 02 371 22 30 of T 02 371 22 70,
www.sint-pieters-leeuw.be/agendagemeenteraad.

PERMANENTIE WIJKTEAM
• RUISBROEK
14 juni, 12 juli en 9 augustus van 9 tot 11 uur in het
buurthuis 1601, Kerkstraat 10. Avondspreekuur van
18 tot 20 uur in ‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.

Vuur, rook- en
geurhinder
Het maken van vuur in open lucht is verboden! Voor
sociale en culturele activiteiten kan de burgemeester
wel een toelating verlenen, zoals bijvoorbeeld bij een
kerstboomverbranding. Het is ook verboden de buurt
te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke
bron dan ook.
Een barbecue of het verbranden van droog natuurlijk
stukhout in een sfeerwarmer op privaat domein, is natuurlijk wel toegestaan.

• NEGENMANNEKE
7 juni, 21 juni, 5 juli en 2 augustus van 9 tot 11 uur
en van 18 tot 20 uur in Negenhof, Sint-Stevensstraat, 62.
INFO: dienst Maatschappelijke Veiligheid,

T 02 371 63 18.

INFOMOMENT

Wegenwerken
Ruisbroek
Het gemeentebestuur orgagniseert een infoavond
over de wegenwerken in Ruisbroek.
Er wordt een stand van zaken gegeven van de rioleringswerken. Zowel de reeds uitgevoerde werken
als de nog geplande werken worden toegelicht. De
impact op de mobiliteit voor de volgende maanden komt eveneens aan bod.

INFOMOMENT

Aanleg van fietspaden
Aanleg fietspaden Galgstraat/Pepingensesteenweg fase 1
(tussen rotonde Lotstraat en Frans Pickéstraat).
Het gemeentebestuur organiseert een infomoment over de
geplande wegenwerken naar aanleiding van de aanleg van
fietspaden.

Wanneer: dinsdag 20 juni om 20 uur.
Waar: in de gemeentelijke basisschool Wegwijzer
(Schoolstraat 14 te Ruisbroek).

Wanneer: woensdag 7 juni om 20 uur.
Waar: de raadzaal van het gemeentehuis.

INFO: dienst Openbare Werken, T 02 371 22 11,

INFO: dienst Openbare Werken, T 02 371 22 11,

openbare.werken@sint-pieters-leeuw.be.

openbare.werken@sint-pieters-leeuw.be.

COLOFON infoLeeuw is een uitgave van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
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.
Copywriting: Jan Van Hoecke, jan@bodycopy.be Cartoon: Dieter Bevers, Quatsch bvba.

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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Van 24 tot 28 juli

Sport – en
kleuterkamp

Zondag 18 juni

Wanneer: maandag 24 tot vrijdag 28 juli van 9 tot
16 uur.
Toezicht:
• Vanaf 8 uur ’s morgens en na het kamp tot 17 uur.
• Vanaf 17 uur zijn de ouders verantwoordelijk voor de
kinderen.
Prijs: 70 euro per kind voor 5 dagen.
Thema kleuterkamp: De mooiste vis van de zee

Kijk ik fiets!
Is je kapoen verzot op fietsen en wil hij dit graag doen
zonder zijwieltjes? Schrijf je dan in voor de les ‘Kijk ik
fiets!’. Samen met de ouders leren kinderen hun eerste
trapjes maken op een fiets met twee wielen. Een ervaren lesgever zorgt voor leuke oefeningen en begeleiding.
Voor wie: voor kinderen die al goed met zijwieltjes
kunnen fietsen.
Wanneer: zondag 18 juni van 14 tot 16 uur.
Waar: op de parking van de sporthal A.J. Braillard,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek.
Prijs: 5 euro per persoon. Hier is de vergoeding van de
lesgever, de verzekering, een koekje en een drankje
inbegrepen.
Wat mee te brengen?
Neem de fiets van je kind mee maar haal de zijwieltjes
er op voorhand af. Vergeet de fietshelm niet. Zorg er
ook voor dat je kind stevige schoenen aan heeft.

Belangrijk!
De kinderen moeten vergezeld zijn door
een volwassen begeleider.
De betaling gebeurt ter plaatse. Gelieve
15 min. op voorhand aanwezig te zijn.
Inschrijven vooraf is verplicht. De plaatsen
zijn beperkt.

INTERESSE: Neem contact op met de sportdienst

(sportdienst@sint-pieters-leeuw.be of 02 371 14 20) en
bezorg ons voornaam en naam van het kind, leeftijd,
telefoon en e-mail.
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Regenboog en zijn vriendjes hebben het heel gezellig
met elkaar. Er is gelukkig ook altijd meer dan genoeg
te eten. Het water zit vol piepkleine waterbeestjes.
Hmmm, die zijn lekker! Als er een walvis opduikt, voelen
de vissen zich niet meer veilig. Waarom blijft dat grote
beest altijd zo dicht bij hen in de buurt? Toch niet
alleen om naar al die glinsterende schubben te kijken?
Na een angstig watergevecht probeert Regenboog
om vrede te sluiten.
Inschrijven: Via de website www.ticketgang.be.
INFO: Sportdienst, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
martine.moreels@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 14 22.

Van 24 tot en met 27 augustus

Waterhappening

Speelterrein ‘Zonnig
Leven’ tijdens de
zomermaanden
Deze zomervakantie opent speelpleinwerking ‘De Leeuwtjes’ opnieuw
haar deuren van 3 juli tot en met 20 juli en van 31 juli tot en met 18 augustus. Voor de veiligheid van de kinderen wordt het deel van speelterrein ‘Zonnig Leven’ voor de kleinsten (aan de gebouwen) afgesloten
voor bezoekers op werkdagen tussen 7.30 uur en 18 uur.
Het achterste gedeelte van speelterrein ‘Zonnig Leven’ (voor de grotere kinderen) zal toegankelijk blijven.
In Zuun zijn er nog vier andere toffe speelterreinen voor de kleinsten:
• Koning Van Spanje: gelegen in de Koning van Spanjestraat;
• G. Humbeeckplein: gelegen tussen de Arthur Quintusstraat en de
Georges Hensmansstraat (achter de kerk van Zuun);
• Wilderkasteel: gelegen in de Wilderkasteellaan;
• Wildersportcomplex: gelegen aan het Wildersportcomplex.

Wat: Tijdens de waterhappening zullen we
tal van waterattracties in het gemeentelijk
zwembad plaatsen. Zo zal er zeker een grote hindernissenbaan worden geplaatst en
nog andere kleine attracties waar kinderen
veel waterplezier aan zullen beleven. Het
zwembad is open voor iedereen en vooraf inschrijven is niet nodig. Ouders die niet
mee het bad ingaan, kunnen in de cafetaria op hun kinderen wachten.
Wanneer:
• donderdag 24 augustus van 13 tot
19.45 uur
• vrijdag 25 augustus van 13 tot 20.45 uur
• zaterdag 26 augustus van 13 tot 16.45 uur
• zondag 27 augustus van 9 tot 16.45 uur
Waar: zwembad Wildersportcomplex, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs: ingangsprijs voor het zwembad.
INFO: Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 14 20.

VOOR VRAGEN OF OPMERKINGEN: jeugddienst,

jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of T 02 370 28 82.

Je kind inschrijven voor speelplein
‘De Leeuwtjes’?
Dat kan nog steeds!
Speelplein De Leeuwtjes vindt plaats op:
• 3 juli tot en met 7 juli
• 10 juli tot en met 14 juli (geen speelplein op 11 juli)
• 17 juli tot en met 20 juli (geen speelplein op 21 juli)
• 31 juli tot en met 4 augustus
• 7 augustus tot en met 11 augustus
• 14 augustus tot en met 18 augustus (geen speelplein op
15 augustus)
Hoe inschrijven? Alle info over de speelpleinwerking vind je op
www.sint-pieters-leeuw.be/speelpleinwerking.
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Eindejaarstentoonstelling
Leeuwse kunstacademie
Ook toegankelijk op 17, 18, 24, en 25
juni, telkens van 14 tot 18 uur.

Kinderen
Op zaterdagavond 17 juni om 18 uur
opent de eindejaarstentoonstelling
van de kinder- en jongerenateliers in
de kunstacademie in het kader van
het dorpsfeest Leeuw Rinkt.
Om 18.30 uur is er in de tent op de
speelplaats de proclamatie voor de
kinderen van het 6de leerjaar.
Ook toegankelijk op zondag 18 juni
van 14 tot 18 uur.

Volwassenen
Op vrijdagavond 16 juni om 19 uur
opent de eindejaarstentoonstelling
van de kunstacademie in CC Coloma, met werk uit de volwassenena-

teliers schilderkunst, beeldhouwkunst,
grafiek, tekenkunst ... Je kan er kennismaken met de grote verscheidenheid van de opleiding en het lessenaanbod voor volwassen leerlingen.

Kom naar onze reuzebarbecue op
onze speelplaats tijdens Leeuw Rinkt!
Geniet van de sfeer, het lekkere eten
en de livemuziek!

Zaterdag 17 juni

Leeuw Rinkt

De tiende editie van Leeuw Rinkt vindt plaats op zaterdag 17 juni vanaf 17 uur
aan de Rink.
Leeuw Rinkt wordt opnieuw een muzikale avondhappening waar je kan genieten van diverse optredens, een lekker hapje eten en bijpraten op een terrasje.
Het ideale moment om af te spreken met je familie en vrienden! De Kunstkring
Open Atelier organiseert die dag in samenwerking met de Leeuwse Kunstacademie de jaarlijkse reuzebarbeque.

Podium
Club Rapido

Podium voor
bibliotheek

17.00 - 17.45 uur:
Fanfare Sint- Cecilia

18.00 - 19.30 uur:
Bram & Lennert

Academiepodium

18.00 uur:
officiële opening
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18.15 – 18.45 uur:
Leeuwse Turnkring

18.30 uur:
Proclamatie

19.15 – 19.45 uur:
Dance O’mania

19.45 - 20.45 uur:
Modern Fruit

20.15 – 21.45 uur:
Blast’em

20.45 – 22.15 uur:
Lobstar

22.15 – 23.45 uur:
Frimout

22.30 – 01.00 uur:
DJ: For the record

Zondag 9 juli

Vlaanderen feest
11 uur
ACADEMISCHE ZITTING IN HET
GEMEENTEHUIS
PROGRAMMA COLOMAPARK

13 uur

15 uur

17.15 uur

DE VIERKANTE METER

NIELS DESTADSBADER

DE BENDE

Het kleinste festival ter wereld. De
grootste ambiance ter wereld. Op
het kleinste podium ter wereld. Vier
muzikanten op één vierkante meter.

Niels Destadsbader is een veelzijdig
man. Op het tv-scherm schitterde
hij in heel wat programma’s, maar
ook als zanger brak de sympathieke
Kortrijkzaan definitief door in 2016
met de cd ‘Speeltijd’. Begin dit jaar
resulteerde die doorbraak in een MIA
in de categorie Vlaams Populair. In
2017 zet Niels Destadsbader feesttenten, festivals en culturele centra op
zijn kop.

De Bende bestaat vijf jaar en dat
vraagt om een feestje met een grote
F! Wie De Bende al aan het werk zag
op het podium, weet dat Lisa Michels
(K3 zoekt K3) en Joyce Beullens
(Studio 100) samen met hun muzikanten de zotste toeren uithalen om
iedereen aan het zingen, dansen en
springen te krijgen. Van de coolste
kleuter tot de hipste papa en zelfs de
zotste oma!

Vanaf 13 uur: kan je doorlopend iets eten en drinken aan de foodtrucks.
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Woensdag 6 september

Kom je boeken kaften op Ezelsoor
Spelletjesnamiddag en andere activiteiten
Tijdens of na het kaften kunnen kinderen elkaar uitdagen
door het spelen van gezelschapspelletjes. Deze spelletjesnamiddag wordt georganiseerd door de medewerkers
van de bibliotheek. Bij de standen van de dienst Integratie
en Huis van het Kind zal je terecht kunnen met je vragen
over taalcursussen, vrijetijdsbesteding en opvoeding.
Daarnaast wordt randanimatie voorzien, maar dat blijft
een verrassing!

Gezocht: kaftvrijwilligers

Een nieuw schooljaar betekent een nieuwe lading schoolboeken die moeten worden gekaft! Daarom ben je op
woensdag 6 september tussen 14 en 19 uur welkom op de
boekenkaftdag Ezelsoor in Zonnig Leven (Jan Vanderstraetenstraat 198, 1600 Sint-Pieters-Leeuw).

Zelf kaften
Kinderen nemen hun schoolboeken mee naar dit evenement zodat zij ze samen met hun familie kunnen kaften.
Kunnen jullie nog niet kaften? Geen probleem! Met een
handige video wordt alles stap per stap uitgelegd. Daarnaast zijn er onze kaftvrijwilligers die je het kaften aanleren
tot je het onder de knie hebt.

Pimp je kaftpapier
Aan de ingang ontvangt elk schoolplichtig kind (vanaf het
eerste leerjaar) enkele vellen gratis kaftpapier. Scharen en
plakband zullen gratis ter beschikking worden gesteld.
Elk kind krijgt ook een blanco vel kaftpapier. Onze illustratoren versieren die dan met een mooie tekening!

8

INFOLEEUW • JUNI 2017

Interesse om mee de handen uit de mouwen te
steken tijdens deze dag? Wij zijn nog steeds op
zoek naar kaftvrijwilligers! Als je interesse hebt,
mag je je melden bij de jeugddienst via
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.

INFO: Jeugddienst, Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

T 02 370 28 81.

Hulp bij radicalisering
Professionele vrijwilligers van de Opvoedingslijn beantwoorden vragen van ouders en verwijzen hen door naar
verdere hulpverlening. Ook met vragen over radicalisering
kun je anoniem bij hen terecht.
Je naam en adres hoef je niet te noemen. Je bepaalt
zelf wanneer en waarover je wilt praten en je kan zelf het
contact verbreken of weer opnemen. Jouw verhaal, jouw
vragen en jouw gesprek zijn vertrouwelijk.

Stel je vraag op:
• Groeimee.be
• Email naar opvoedingslijn@groeimee.be
• Bellen naar 078 15 00 10 (van maandag tot vrijdag
tussen 10 en 13 uur of 14 en 17 uur, op donderdag ook
van 19 tot 21 uur en niet op woensdag).
Radicalisering houdt ouders vandaag de dag enorm
bezig. Waarom radicaliseren jongeren? Welke ondersteuning kunnen deze jongeren en hun gezin krijgen? Ouders
die merken dat hun kind radicaliseert, hebben nood aan
iemand die een antwoord kan bieden op hun vragen.

INFO: Opvoedingslijn,

www.groeimee.be/opvoedingslijn.

Nieuwe programmabrochure Coloma
Op 1 juni ligt onze nieuwe programmabrochure in je
brievenbus. Opnieuw biedt CC Coloma een gevarieerd programma aan waar iedereen zijn gading in zal
vinden. Meezingen met Niels Destadsbader, shaken
met Natalia, lachen met Joost Van Hyfte, genieten
van Pieter Embrechts of je laten verwonderen door Peter Castles: het kan allemaal in het komende seizoen.
Een nieuwe brochure betekent ook de start van de
ticketverkoop. Vanaf 10 juni om 10 uur kan je tickets
bestellen via www.colomaspl.be.
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Charlatan de la rue

Pitanga

Barto

Zaterdag 5 augustus

Top straattheaterfestival
StraPatZen in Leeuw!
Voor spektakel hoef je deze zomer geen verre oorden op te zoeken: de wereld komt naar je toe!
Op het straattheaterfestival StraPatZen kan je kennismaken met de knapste acts van straattheaterartiesten
uit de hele wereld. Zorg dat je erbij bent op zaterdag 5 augustus vanaf 16 uur in het centrum van
Sint-Pieters-Leeuw (Rink en Colomapark).
CIRCOPITANGA
Nuptial Ropes (ZW)
Een naïef paar maakt zich klaar voor het belangrijkste
moment in hun leven: hun huwelijk. Door de haast en het
lot komen ze terecht in een opeenstapeling van gekke
gebeurtenissen. Zal haar speelsheid en zijn kracht alsnog
alles tot een ‘happy end’ kunnen brengen?
“Nuptial Ropes” is een eigentijdse voorstelling met fysieke
uitdagingen, hoge luchtacrobatie en adembenemende
evenwichtskunstjes.
MAINTOMANO
Ekilibua (SP)
Een duo acteert op allerhande houten haspels. Ze trotseren hoogtes terwijl ze elkaar helpen en plagen. Ekilibuá is
een circusvoorstelling die acteren combineert met acrobatiek, meswerpen, evenwicht en jongleren.
WIETSE VOGELS
De Grote Hula Show (NL)
In dit fantastische hoepelspektakel passeren ringen in
allerlei soorten en maten de revue. Het circusduo laat zien
hoe veelzijdig een simpele ring kan zijn. Tenminste, als hun
onderlinge geschillen geen roet in het eten gooien …
BARTO
Comique Acrobatique (BE)
Barto is een komische en excentrieke figuur die zijn publiek
weet te verleiden met zijn technische stunts en zijn grappige presentatie.
MERIKO
Pole Aerial Dance (JA)
Meriko is de eerste erkende paaldanseres in Japan. Aan
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de paal toont ze haar fysieke kracht gecombineerd met
subliem kunstenaarschap.
KRIJMFRESJ
Curiosa (BE)
Curiosa neemt je mee terug in de tijd naar de dubieuze
en mysterieuze, maar vooral fascinerende wereld van
de mediums en charlatans van begin vorige eeuw. Wat
volgt is een interactieve en intrigerende voorstelling die tot
stand komt door de vragen van de toeschouwers. Op het
einde blijft er slechts één vraag over… Hoe kan dit?
CIA AUTOPORTANTE
Fuori al natural (IT, ARG)
De koorddansact vertelt een verhaal van liefde en (on)
evenwicht. Het gaat over de routine van twee mensen
die van elkaar verschillen. Zij is energiek en actief, hij is
ondeugend. Ze ontmoeten elkaar en worden verliefd. De
koord is hun ruimte, parallel aan de werkelijkheid, waar de
kracht en de wil om samen te zijn hen in evenwicht houdt.
CIRCO JORIK
Slap rope act (IT)
Jorik brengt op een slappe koord een komische show en
doet daarvoor beroep op haar publiek.
DUO LOOKY
Happy Hour (IL)
Een barman en een serveerster met een mobiele bar dromen van roem in de circuswereld. Samen brengen ze hun
coolste trucs om de liefde van het publiek te winnen. De
show brengt acrobatie en kunstjes op een eenwieler en
wordt gekruid met veel komedie en humor.

Autoportante

Maintomano

GRATIS

FESTIVAL

El Tio Teo

Jorik

Duo Looky

Met verrassende randanimatie om zelf aan deel te
nemen van De Zeepbellen Cie, Cirkus in Beweging en
Choco Choco.
Wanneer: zaterdag 5 augustus vanaf 16 uur.
Waar: in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw.
Info: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of T 02 370 28 80.
De programmablaadjes zijn beschikbaar vanaf 30 juli.
NIEUW! StraPatZenmunten voor drank en eten kunnen
worden betaald met Bancontact.
Choco choco

INFO

www.facebook.com/StrapatzenSintPietersLeeuw
www.strapatzen.be
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4 juni t.e.m. 1 oktober
Wandelroutes met fotozoektocht
i.s.m. Streekvereniging Zenne & Zoniën vzw
Verken de restanten en pareltjes van het industriële
verleden in de Zennevallei. Er zijn trajecten in Alsemberg-Dworp, Halle en Ruisbroek-Drogenbos. De wandelfolders en zoektochtformulieren kan je downloaden op
www.fabrieksburen.be. Je kan ze ook meenemen in de
toerismekantoren van de deelnemende gemeenten of
aan de balie van FeliXart Museum. Bij deelname maak je
kans op mooie prijzen!

Zondag 20 augustus
GPS-speurtocht
i.s.m. Pasar
Het gps-toestel leidt je langs het industriële verleden van
Ruisbroek en Drogenbos. Onderweg zijn er interessante
vragen en opdrachten. Verzamel voldoende gegevens
om de code van de schat te ontcijferen.

EXPO VANTOT 222 SEPTEMBER
OKTOBER

HUIZINGEN - HALLE - RUISBROEK - DROGENBOS

Vertrek: FeliXart Museum, Kuikenstraat 6,1620 Drogenbos
om 14 uur.
Inschrijven: T 02 371 22 62 of toerisme@sint-pieters-leeuw.be.
Inschrijven verplicht. Het aantal gps-toestellen is beperkt
Prijs: gratis.

Vrijdag 4, 11, 18, 25 augustus en 1 september
Varen & fietsen & ontdekken
i.s.m. Kanaaltochten Brabant

Fabrieksburen
industrie in de Zennevallei
Wat deed jij 20 jaar geleden op een doordeweekse dag? Stond je op, smeerde je je boterhammen
en ging je toen werken in de papierfabriek van
Catala of in de ACEC-fabriek? Ben je benieuwd
wat er na al die jaren van de fabrieken overgebleven is? Kom dan in september en oktober naar de
expo “Fabrieksburen. Industrie in de Zennevallei”.
Je leert er de verhalen kennen van de grote fabrieken zelf en van de duizenden werknemers en
buurtbewoners. Maar je hoeft niet te wachten: vanaf juni kan je immers het industriële erfgoed reeds
al wandelend verkennen.

Ontdek de Zennevallei vanuit een verrassend perspectief:
vaar mee met Kanaaltochten Brabant vanuit Anderlecht,
Ruisbroek of Lot richting Halle en neem gratis je fiets mee
aan boord. Een gids vertelt je onderweg over de geschiedenis van de kanaalzone. Keer op eigen tempo terug met
je fiets. Bezoek naar keuze één of meer van volgende attracties tegen groepstarief (i.p.v. individueel tarief): kasteel
van Beersel, Den Ast Halle, FeliXart Drogenbos.
(Fiets je niet graag? In elke stopplaats kan je ook de trein
terugnemen!)
Vertrek: Anderlecht, Ruisbroek of Lot.
Inschrijven: info@rivertours.be of T 02 218 54 10.
Inschrijven verplicht voor boottochten, niet voor bezoeken
toeristische attracties.
Prijs: volgens opstapplaats Anderlecht 6 euro (kind 5
euro), Ruisbroek en Lot 4 euro (kind 3 euro), < 3j. gratis.
De fiets mag gratis mee aan boord. Extra: gratis boekje
175 jaar Kanaal Brussel-Charleroi.
INFO: www.fabrieksburen.be
Fabrieksburen is een samenwerking van de gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw samen met de Erfgoedcel Pajottenland &
Zennevallei, de lokale heemkringen en FeliXart Museum, met de steun van
RingTV , Vlaams-Brabant en Vlaanderen.
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Sint-Pieters-Leeuw focusgemeente
voor Gordelfestival 2017

Woensdag 30 augustus
van 9 tot 12 uur

Zaterdag 2 september
van 14 tot 18 uur

Zondag 3 september
van 8 tot 18 uur

• Live Radio 2 uitzending ‘Plage
Préférée’ vanuit Colomapark met
randanimatie.

• Watertocht (3 km): wandeling met
passage over het water.
• Actie rond streekproducten.
• Live Radio 2 programma ‘De week
van Niels’ vanuit Colomapark.

Klassiekers
• wandelen (rolstoelwandeling, 4 km,
11 km, 23 km en gps-geocachewandeling);
• fietsen (20 km, 40 km, 60 km en
100 km);
• mountainbike (33 km en 50 km).

De Geest

Randprogrammatie
• optredens van:
- 12 uur: De Geest;
- 15 uur: Kaatje van Ketnet;
- 17 uur: Natalia;
• kinderdorp met springkastelen,
knutselen, evenwichtparcours, enz.;
• avonturendorp: Laag- en hoogtouwenparcours en Deathride.
Gezellige terrasjes met drank en eten.
INFO

Natalia

sint-pieters-leeuw.be/gordelfestival
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in Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw
in
JUNI
MEI
DONDERDAG 1 TOT 29 JUNI
Qi Gong lessen. Een energetische bewegingsleer die voor
iedereen toegankelijk is. Kleuterschool Don Bosco van 19
tot 20 uur.
PRIJS: 230 euro, inbegrepen: 1 les per week, verzekering,
gediplomeerd Qi Gong-instructeur.
INFO: 0479 27 89 23.
DONDERDAG 1 TOT 29 JUNI
Vrouw in beweging: van stress naar evenwicht. Voor
alle vrouwen die terug thuis willen komen in deze drukke
tijden. Anderhalf uurtje voor jou, gewoon genieten en
ontspannen. In deze lessen leer je te ontspannen, leer je
soepel te blijven in lichaam en geest, leer je lichamelijk en
geestelijk weer in balans te komen zodat je lichter in het
leven kan staan. Met oefeningen uit de Healing Tao en
relaxatie op het einde van de les. Life is beautiful van 20
tot 21.30 uur.
PRIJS: 5 euro. Info: hildedeblieck@telenet.be.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
DONDERDAG 1, 8 EN 15 JUNI
Yoga. Op een rustige manier en in een ontspannen sfeer
werken aan de conditie. Voor de cursus hoef je enkel gemakkelijke kledij en schoenen aan te trekken en een matje
mee te brengen. Zonnig Leven van 19.45 tot 21.00 uur.
PRIJS: 1 euro; niet-leden: 2 euro.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
ZATERDAG 3 JUNI
Peuters in actie. Televisie kijken, computerspelletjes spelen,
‘wandelen’ in de buggy. Jonge kinderen bewegen tegenwoordig steeds minder. Door dit gebrek aan voldoende beweging worden steeds meer jonge kinderen gesignaleerd met bewegingsachterstand. Tijdens de workshop
krijg je als ouder samen met je peuter een brede waaier
aan spelimpulsen en beweegtips waarmee je thuis makkelijk aan de slag kan. Laekelinde van 10 tot 11 uur.
PRIJS: gratis, vooraf inschrijven vereist.
INFO: 02 240 85 06, gezondheidspromotie.smb@cm.be.
ORG.: Christelijke Mutualiteit in samenwerking met Huis van
Kind Sint-Pieters-Leeuw.
ZONDAG 4 JUNI
Opluisteren eucharistieviering voor Pinksteren door het
4-stemmig parochiaal zangkoor van Vlezenbeek. Kerk
Vlezenbeek. Info: magnus_annie@hotmail.com.
ORG.: parochiaal zangkoor van Vlezenbeek.
MAANDAG 5 EN 19 JUNI
Wandeling van +/- 8 km. Gemeentehuis van 13.30 tot
15.30 uur.
INFO: je.schets@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
MAANDAG 5 JUNI TOT 28 AUGUSTUS
Fietsen. Iedere maandag halen we onze fiets van stal.
Kerk Oudenaken om 19 uur.
INFO: 02 532 27 49.
ORG.: KVLV Oudenaken - Sint-Laureins-Berchem.
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DINSDAG 6 JUNI
Klikken we ons geheugen weg. Kan ons hoofd de 21ste
eeuw aan? Wie vandaag wordt geboren zal een kwart
van zijn leven achter een beeldscherm doorbrengen.
Ons denkwerk wordt overgenomen door de computer,
internet en de smartphone. Kinderen besteden twee
keer zoveel tijd aan sociale media als ze doorbrengen op
school en studieboek en schoolbord zijn vervangen door
iPads en laptops. Waar leidt dit naartoe en wat zijn de
gevolgen voor ons verstand? Doen we eens een testje?
Parochiecentrum om 19 uur.
PRIJS: gratis voor leden, niet-leden: 3,00 euro.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DINSDAG 6 TOT WOENSDAG 28 JUNI
Yoga Vlezenbeek. Op een ontspannen manier worden
bewegingen en yogahoudingen aangenomen die de wervelkolom soepel maken en diep inwerken op elk lichaamsdeel. Mogelijkheid tot meditatie. De Merselborre op maandag van 10 tot 11.30 uur en van 18.30 tot 20 uur, dinsdag
van 20 tot 21.30 uur en woensdag van 9 tot 10.30 uur.
INFO: 02 377 43 85, yoga-vlezenbeek@hotmail.com.
ORG.: Yoga-vereniging Vlezenbeek.
WOENSDAG 7 TOT 28 JUNI
Fietsen. Fietsen +/- 20 km. Bibliotheek van 19 tot 21 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
WOENSDAG 7 JUNI TOT 30 AUGUSTUS
Bootcamp. In de gezonde buitenlucht, op een functionele
en plezante manier aan je conditie werken, onder begeleiding van 2 personal trainers. Colomapark van 19.30 tot
20.30 uur.
PRIJS: 8 euro.
INFO: 0472 35 60 70 of 0494 64 20 87, lars@improvementpt.be.
WOENSDAG 7 JUNI
Crea-les: oorbellen zo gemaakt. Onze oorbellen zo gemaakt naar ieders kleur en trends. Parochiezaal Oudenaken om 19.30 uur.
INFO: 02 532 27 49.
ORG.: KVLV Oudenaken - Sint-Laureins-Berchem.
WOENSDAG 7 JUNI
Creatief met beton. Creabeton verwerken tot eigentijdse
objecten. Een verfijnde afwerking met lichte verftinten en
een goud- of zilvertouch maken van deze creaties echte
juweeltjes: theelichthouders, schaaltjes allerhande, leuke
items in je interieur. Slechts 10 deelnemers mogelijk. Parochiecentrum Sinte-Lutgardis van 19.30 tot 22 uur.
PRIJS: 10 euro, niet-leden: 15 euro, materiaal: 10 euro.
INFO EN RESERVATIES: hildedeblieck@telenet.be.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.

Meer activiteiten op www.sint-pieters-leeuw.be/uitinleeuw
ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 JUNI
35ste hobbytentoonstelling KVG. De eigen leden stellen
hun werken tentoon samen met de mensen van KVLV.
Bovendien brengt de werkende modeltreinbaan van de
familie Huybrechts jong en oud in vervoering! Parochiecentrum Sint-Pieter op zaterdag van 16 tot 22 uur en op
zondag van 14 tot 19.30 uur.
INFO: kvg.spl@telenet.be.
ORG.: KVG Sint-Pieters-Leeuw.

DINSDAG 20 JUNI, 18 JULI
Naaisalon. Wil jij ook je eigen rokjes maken? Of moet je
een nieuwe broek inkorten? Je kunt in een naaisalon
terecht om te leren hoe je een rits vervangt, een zoom
inlegt of een knielap opzet, maar ook om je allereerste
avondkleedje in elkaar te leren stikken. Parochiecentrum
van 19 tot 21.30 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.

MAANDAG 10 JUNI
Gareel goes petanque, een recreatief petanquetornooi
op de petanquebanen achter de Kerk van Zuun om 13
uur (inschrijven kan vanaf 12 uur ter plaatse of vooraf via
e-mail). Er wordt gespeeld in ploegen van 3 spelers met
ieder 2 ballen (tripletten); tripletten kunnen ook ter plaatse
gevormd worden.
PRIJS: 15 euro.
INFO EN INSCHRIJVING: info@gareel.be.
ORG.: VK ‘t Gareel vzw.

ZONDAG 25 JUNI
Feest in de parochie Vlezenbeek - Bedankt Pater Sus!. Het
feest start in de kerk van Vlezenbeek om 10.30 uur voor
een dankviering. Om 11.30 uur vertrekken we in stoet van
de kerk naar de Merselborre (o.l.v. de Fanfare) voor een
receptie en feestmaal (na inschrijving). Tussen 15 en 17 uur
voorzien we een interactief muzikaal programma.
INFO: magnus_annie@hotmail.com.

ZONDAG 11 TOT 25 JUNI
Tielke’s BadAss Bootcamp. Een training in de buitenlucht
in groep, geschikt voor elk niveau, cardio-oefeningen worden afgewisseld met kracht. Wat heb je nodig? Sportkledij, goede sportschoenen, een matje en water. Sporthal
Ruisbroek om 10.30 uur.
PRIJS: 10 euro.
INFO: tielketraining@gmail.com.
ORG.: Tielke’s Training.

ZONDAG 25 JUNI
Petanque- en spelnamiddag. Programma: tussen 13 en
13.45 uur inschrijvingen petanquetornooi voor liefhebbers
(petanque per tripletten), om 14 uur start het petanquetornooi (4 ronden), eveneens om 14 uur start de spelnamiddag met diverse familiale spelen. Parochiecentrum
Sinte-Lutgardis vanaf 13 uur.
INFO: 0497 35 94 99, Yves.Adriaens@telenet.be.
ORG.: KWB Zuun.

ZONDAG 11 JUNI
Ruildag Hobby- en verzamelaarsclub. Ruildag allerlei voor
leden en niet-leden, voornamelijk postzegels, munten,
enz. De Merselborre van 14 tot 17 uur.
INFO: weebau@telenet.be.
ORG.: Hobby- en verzamelaarsclub Sint-Pieters-Leeuw.

VAN ZONDAG 9 TOT VRIJDAG 14 JULI
Joka-kamp. Gezocht: jongeren om mee te gaan op
kamp in WZC Sint Antonius in Sint-Pieters-Leeuw. De jongeren leven een week in de voorziening, geven bewoners
extra aandacht en organiseren animatieactiviteiten voor
hen!
INFO: 02 248 10 42, info@jokaweb.be, www.jokaweb.be.
ORG.: Joka.

MAANDAG 12 TOT 26 JUNI
Damesturnen. Op maandag worden grondoefeningen
aangeboden in combinatie van rek- en strekoefeningen.
‘t Populiertje van 20.15 tot 21.15 uur.
Prijs: 80 euro.
INFO: 02 532 13 84, kristel.stoffels@telenet.be.
ORG.: Sint Steven Yoga- en turnclub.

ZONDAG 13 AUGUSTUS
Petanquetornooi voor recreatieve spelers. Petanquetornooi start om 11 uur (inschrijvingen starten om 10.30 uur).
Inschrijvingsgeld petanque: 15 euro/ploeg. Parochiecentrum Sinte-Lutgardis.
INFO: 0497 35 94 99, Yves.Adriaens@telenet.be.
ORG.: KWB Zuun.

MAANDAG 12 EN 26 JUNI, 10 EN 24 JULI,
7 EN 21 AUGUSTUS
Wandelen langs de unieke plekjes van onze gemeente.
Gemeentehuis van 13.30 tot 15.30 uur.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
VRIJDAG 16 JUNI
After Work Party. After Work Party met lekker hapje/drankje na de drukke werkweek. Schuur Keymolen vanaf 17 uur.
INFO: 0486 68 80 55, bart.sempels@hotmail.com.
ORG.: Landelijke Gilde Vlezenbeek.
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Van 28 mei tot 4 juni

Week van de bij
Bijen hebben het steeds moeilijker om te overleven. Bestuiving
door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 % van alle voedingsgewassen. Hun economische en ecologische waarde is dan
ook onschatbaar. Zonder bijen gaat het niet!

WEEK
VAN
DE BIJ

Dominique Persoone, smakenacrobaat en chocolatier, is peter
van de campagne ‘Wild van hart, wild van bijen’.

28 MEI 4 JUNI 2017

Wild van
hart,
wild van
bijen.

Zo help je bijen

Dominique Persoone
Peter Week van de Bij

DEPARTEMENT
OMGEVING

V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal Departement Omgeving Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel

Maak van uw
tuin een bijenrestaurant

WWW.WEEKVANDEBIJ.BE

Bomen, struiken en vaste planten vormen immers een duurzame
hoofdschotel en voorzien de bij van het levensnoodzakelijke stuifmeel en nectar. Als je geen pesticiden gebruikt en in het tuincentrum de juiste keuzes maakt, dan kan je op eenvoudige wijze de
bij helpen.
Tips en de link naar het gratis bijenspel Hivelife vind je op
www.weekvandebij.be. Met die gratis tablettoepassing kan je
met kinderen didactisch aan de slag. De Week van de bij loopt
van 28 mei tot 4 juni.
INFO

• www.weekvandebij.be.
• Dienst Leefmilieu, T 02 371 63 53,
leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

GRATIS:

bij de Dienst
Leefmilieu kan je
een zakje zaadjes
voor een bloemenmengsel komen
halen.

Leve de tuin
paradijs van maken. Met kansen voor dieren, planten
en het klimaat.

Wist je dat 8 tot 9 % van Vlaanderen tuin is? 86 %
van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin. Tuinen vormen dus een belangrijk aandeel in onze
groene ruimte. Jouw tuin is dus kostbaarder dan
je misschien denkt.

Bekijk hem eens vanuit de lucht en zie hoe jouw tuin
en de aangrenzende tuinen samen één groot groen
lint vormen. Als we daar nu eens één groot groen
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Je hoeft er niet eens heel gek voor te doen. Alle beetjes helpen. Daarom start de provincie dit voorjaar met
de tuinencampagne. Alle informatie staat online:
• Ontdek tips voor jouw concrete tuinproblemen. Bekijk de mindmap met tuintips en ga zelf aan de slag.
Zij loodsen je in acht thema’s door typische tuinproblemen en hun oplossingen.
• Vlaams-Brabanders die weleens iets uitproberen in
hun tuin delen hun ervaring graag met jou.
• Stel je tuinvragen aan Provinciaal Steunpunt Tuinen.
Een expert geeft antwoord. De veelvoorkomende
vragen en antwoorden staan op de website.
INFO: www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-

natuur/natuur/leve-de-tuin/index.jsp.

Cybercriminaliteit
Het internet maakt deel uit van
ons dagelijkse leven en meer en
meer toestellen en voorwerpen
zijn ermee verbonden. Uiteraard
je computer en je smartphone,
maar mogelijk ook je televisie,
je auto, je inbraakalarm enzovoorts. Almaar meer criminelen
zien hierin kansen om hun slag
te slaan. Neem je voorzorgen!

Bescherm je privacy
Ga niet achteloos om met je persoonlijke gegevens op het internet.
• Post geen persoonlijke informatie
(identiteits- of bankgegevens) op
sites die iedereen kan raadplegen.
• Zorg ervoor dat je besturingssysteem up-to-date is.
• Installeer een virusscanner en een
firewall om aanvallen tegen te
houden.
• Wees voorzichtig met bijlagen in
e-mails. Komen ze van een onbekende persoon, open ze dan niet,
maar verwijder de e-mail. Je kan
de bijlage ook eerst opslaan op je
computer en scannen met je virusscanner voor je de bijlage opent.
Op de website www.safeonweb.be
vind je allerlei handige tips en nuttige
links omtrent online veiligheid.

Online winkelen
Iets kopen via het internet is tegenwoordig heel gewoon, zowel voor
goederen als diensten. Maar waar
moet je nu precies op letten? Welke
valkuilen moet je herkennen? Wat zijn
jouw rechten?
• Zijn de contactgegevens van de
verkoper of onderneming goed
zichtbaar?
• Verifieer het ondernemingsnummer
(KBO).
• Controleer de domeinnaam van
de site en het fysieke adres van de
verkoper.
• Vergelijk prijzen!

• Ga de kwaliteit van de website
van de verkoper en voorgestelde
betalingswijzen na.
• Verifieer op forums of de verkoper
een goede reputatie heeft.
• Lees aandachtig de voorwaarden
vooraleer je iets bestelt.
• Check op voorhand hoeveel terugsturen kost.

Bankieren
• Controleer regelmatig jouw bankuittreksels om te kijken of er geen
vreemde of onbekende verrichtingen zijn gebeurd.
• Let op voor verdachte voorwerpen
in de buurt van geldautomaten en
laat je niet afleiden.
• Je bank zal je nooit bellen om gevoelige gegevens als login-naam
en pincodes op te vragen.

Ben je slachtoffer?
Ben je effectief het slachtoffer van
internetcriminaliteit, doe dan zo snel
mogelijk aangifte bij de politie. Neem
daarbij alle nuttige gegevens en
informatie (zoals mails, telefoonnummers, namen, websiteadressen) mee.

Als je geen schade hebt geleden,
maar je wil de poging tot internetcriminaliteit toch melden, dan kan dat
ook bij de politie van je woonplaats.
Slachtoffer van
fraude met jouw
bankkaart? Bel
CARD STOP op
het nummer 070
344 344. Maak
een melding op
www.consumentenbedrog.be. Contacteer ook je bank en probeer een
terugbetaling te bekomen.

Nuttige links
•
•
•
•
•
•
•

www.polfed-fedpol.be
www.saferinternet.be
www.safeonweb.be
www.clicksafe.be
www.veiligonline.be
www.safeinternetbanking.be
www.cybersimple.be/nl
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Jubilarissen

Diamanten bruiloft 13 april
André De Bosscher (81) en Elisabeth Moeremans (81)

Diamanten bruiloft 23 maart
Petrus Aerts (78) en Jeannine Leenaerts (79)

Gouden bruiloft 29 april
Jozef Verschueren (71) en Monique Longé (73)

Diamanten bruiloft 20 april
Franciscus Mathyssen (84) en Anna Heymans (82)

Diamanten bruiloft 30 april

Gouden bruiloft 6 mei

Antonius Gezels (83) en Louise Styfhals (81)

Armand Van Bellinghen (72) en Germaine Puttaert (70)

Proficiat
18
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Vacature
Het lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje in Ruisbroek en het lokaal dienstencentrum Meander in Zuun zijn op zoek naar een

Kapper/kapster
Interesse

Startdatum

Graag ontvangen wij je kandidatuur, motivatiebrief en
CV voor 30 juni 2017, ter attentie van de OCMW-voorzitter, pastorijstraat 21 te Sint-Pieters-Leeuw. E-mailen mag
ook naar ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

De verwachte startdatum is oktober 2017.

Na ontvangst van de kandidatuur, zal een bestek met de
verschillende modaliteiten bezorgd worden.

Contactpersoon
Karin Poldervaart, centrumcoördinator LDC
karin.poldervaart@ocmwspl.be,
T 02 377 03 55.

Wegenwerken
STRAAT

OMSCHRIJVING
WERKEN

AANNEMER

AANVANGSDATUM

VOORZIENE
EINDDATUM

GEVOLG VOOR
VERKEER

Kerkplein (deel), Karel
riolerings- en
Gilsonstraat, Fabriekstraat wegeniswerken
(tot Wandelingstraat)
FASE 1 (1)

DECKX Algemene
Ondernemingen nv

5 september
2016

14 juli
2017

doorgaand
verkeer
onderbroken

Hoogstraat

vernieuwing
nutsleidingen

GKW

5 december
2016

15 juni 2017

doorgaand
verkeer blijft
mogelijk,
verkeerslichten

Collector Zuunbeek –
fase 2 (2)

riolerings- en
wegeniswerken

Heijmans Infra/Besix

22 mei 2017

voorjaar
2018

doorgaand
verkeer
Hoogstraat
onderbroken

Collector Zuunbeek –
fase 3 (3)

riolerings- en
wegeniswerken

Heijmans Infra/Besix

18 april 2017

najaar 2017

geen hinder

Pedestraat (4)

aanleg fietspaden
en vernieuwen
rijweg in samenwerking met Dilbeek

Wegebo

2 mei 2017

11 augustus
2017

doorgaand
verkeer
onderbroken

Kruispunt ’t Pauwke (5)

Aanpassen
nutsleidingen

Eandis

najaar 2017

verkeer
gestremd

(1) Deze fase maakt deel uit van in totaal 6 fasen langsheen Fabriekstraat (tussen centrum en Wandelingstraat),
A. Vandenboschstraat, Vredelaan, Karel Gilsonstraat, Kerkplein, Kerkstraat, Stationsstraat, Paul Gilsonlaan, Beemdstraat.
De uitvoeringstermijn loopt vanaf begin september 2016 tot eind september 2017. Deze periode is verlengbaar ingevolge
mogelijke onvoorziene omstandigheden en weerverlet (regendagen, winterse toestanden, ...).
(2) Tracé vanaf Zuundallaan, deel V. Nonnemansstraat, Hoogstraat tot Brabantsebaan.
(3) Tracé vanaf Brabantsebaan, deel F. Weyenbergstraat, Pelikaanberg tot centrum Pepingen. De vermoedelijke einddatum voor
fase 1 (deel F. Weyenbergstraat) is voorzien op 31 mei 2017.
(4) In samenwerking met de gemeente Dilbeek start men met de aanleg/vernieuwing van de fietspaden langsheen de verkeersas
Pedestraat (Vlezenbeek) en Doylijkstraat/Ijsbergstraat (Dilbeek) tussen de Lenniksebaan en Ninoofsesteenweg.
(5) Meer info hieromtrent vindt u op de website zodra gekend.
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#LeeuwLeeft
Leeuw Leeft meer dan ooit! Ga je binnenkort naar één van de evenementen,
georganiseerd of ondersteund door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, neem
dan zeker een leuke foto en gebruik #LeeuwLeeft!

LEEUWSE KUNSTACADEMIE
TEKENLES IN DE KUNSTACADEMIE APPELEN, PASTEL,
LICHT & SCHADUW

LDC LEEUW
LOKAAL DIENSTENCENTRUM OP STAP, PRACHTIGE
KASTELENWANDELING MET BEGELEIDER ROGER

JELLE CUP
DE JELLE CUP BRACHT OOK DIT JAAR WEER VEEL VOLK
BIJ ELKAAR!

FEMMA CENTRUM
FEMMA CENTRUM LEERT CAMBODJAANS KOKEN

JOHAN
SCHOLENCROSS VOOR HET 4DE, 5DE EN 6DE LEERJAAR

www.sint-pieters-leeuw.be

