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Hermeandering
Zuunbeek
Lees meer op pag. 12 en 13

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

De Zuunbeek krijgt terug haar natuurlijke meanderende loop. Er komt een nieuw overstromingsgebied
waardoor de buffercapaciteit meer dan verdubbelt.
Een waterbeheersingsproject om u tegen te zeggen
en waar de natuur ook beter van wordt!

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

Naast de charme van het glooiende Pajottenland en
haar prachtige natuur, kan je proeven van een rijk cultureel leven met sterkhouders als de bibliotheek en de
voorstellingen in CC Coloma. Laat me in dat verband
ook een tip geven. In maart stelt kunstschilder Jacky
Duyck tentoon in Coloma. Een mooie gelegenheid om
kennis te maken met een lokaal kunstenaar!

BEVOEGDHEDEN: Financiën en begroting •

Personeelsbeleid (inclusief pensioenen personeel) • Sport •
Waterbeheer

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

Met hopelijk hier en daar al een streepje lentezon in de
lucht kunnen we ook weer genieten van onze mooie
Leeuwse natuur!

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 •

Luc Deconinck,
burgemeester

Lokale economie • Senioren

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

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

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

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

GEMEENTERAAD
30 maart 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
8 maart van 9 tot 11 uur in het buurthuis 1601,
Kerkstraat 10. Avondspreekuur op 8 maart van
18 tot 20 uur in ‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.

• NEGENMANNEKE

Geluidsoverlast
Ook ’s nachts verdient iedereen zijn nachtrust. Iemand die vanaf 22 uur onnodig
lawaai maakt, kan een gemeentelijke administratie sanctie krijgen voor nachtlawaai.
Het is namelijk verboden zonder noodzaak
geluid te veroorzaken, wanneer het te
wijten is aan een gebrek aan voorzorg en
het van die aard is dat het storend is voor
de omgeving.
Algemene politieverordening met
gemeentelijke administratieve sancties
• Zie Art 4.1, 4.2 en 4.3
www.sint-pieters-leeuw.be/gas

• 1 maart: van 9 tot 11 uur en van 18 tot 20 uur
• 15 maart: 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.

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 1 tot 31 maart

Jeugdboekenmaand “M/V/X”
MVX begint bij jongens en meisjes. Maar het wil hen niet lijnrecht tegenover elkaar zetten. Het wil hen
doen bewegen kriskras door elkaar. Dan danst straks iedereen van lichtblauw over fuchsia naar
appelblauwzeegroen, huppelen we in glitterjurken en legerbottines, slepen we taart naar een
boomhut met bloemengordijntjes voor het raam. Wie danst mee?

Van 1 tot 31 maart

Digitale expeditie
Van 1 tot 31 maart kunnen jonge avonturiers weer terecht in de bib voor een
digitale ontdekkingsreis. Via smartphone of tablet gidsen een handvol vragen hen
door het veelzijdige land dat we “de bibliotheek” noemen. Onderweg valt er heel
wat te beleven: verrassende filmpjes, dartele muziek en korte tekstfragmenten die
tot de verbeelding spreken.
De digitale expeditie duurt zo’n 20 minuten en is geschikt voor kinderen en jongeren
van 8 tot 12 jaar.
Deelname aan de expeditie is gratis! Meer nog: alle deelnemers ontvangen een fijne
attentie en wie alle vragen correct beantwoordt, maakt kans op een mooie prijs.
Je hebt geen tablet of smartphone? Geen probleem, je kan er eentje lenen in de
bib voor de duur van de expeditie.

Voorlezen in de bib
voor kinderen van 4 tot 6 jaar

Voorlezen doet je nieuwe werelden ontdekken. Werelden waar stoere
prinsessen, sprekende dieren en vliegende mensen de zotste avonturen
beleven. Je hoeft helemaal niet ver te gaan voor de mooiste reizen, een
bezoekje aan de bib volstaat al.
•
•
•
•
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Woensdag 8 maart om 15 uur in de bib van Negenmanneke.
Zondag 12 maart om 11 uur in de bib van Sint-Pieters-Leeuw.
Woensdag 15 maart om 15 uur in het bibliotheekpunt in Ruisbroek.
Zondag 19 maart om 11 uur in de bib van Vlezenbeek.
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Boeken
verkoop

kinderboeken • romans • strips • non-fictie

De hele maand maart
in de hoofdbib
tijdens de openingsuren

Zondag 26 maart

Poppentheater “Dag Jules”

€1 voor
1 boek
€5 voor
6 boeken

Deze leuke poppentheatervoorstelling is er voor kinderen
van de derde kleuterklas.
Er zijn twee voorstellingen op zondag 26 maart. De eerste
voorstelling begint om 10 uur, de tweede vangt aan om
11 uur. Beide voorstellingen gaan door in de kunstacademie.
Ouders kunnen tijdens de voorstelling in de leeszaal
genieten van een kopje koffie.
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Je kan
je inschrijven in de bibliotheek: 02 371 22 64 of
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be.
Deze voorstelling word je mede aangeboden door de
dienst Integratie / Taalstimulering.

Activiteiten voor de scholen
• Alle leerlingen van het 2e leerjaar spelen het spannende
jeugdboekenmaandspel in hun dichtstbijzijnde bibliotheek.
• Voor de leerlingen van het 4e leerjaar komt op maandag
20 maart jeugdauteur Luc Embrechts een lezing geven.
• De leerlingen van het 5e leerjaar kunnen de digitale
expeditie met de klas komen spelen.
• De leerlingen van het 6e leerjaar kunnen op maandag
13 maart een lezing van schrijver Jef Aerts bijwonen.

5

Infomoment maandag 6 maart

Waterbeheersing
Het gemeentebestuur organiseert een infomoment over de geplande acties
in het kader van wateroverlast in de omgeving van de wijk Hoge Paal.

Infano
zoekt jou!

Alle bewoners en eigenaars van de wijk Hoge Paal nodigen wij uit op
maandag 6 maart om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Je bent van harte welkom!
INFO: dienst Openbare Werken, T 02 371 22 11,

Heb jij een hart voor kinderen en
wil je hen een onvergetelijke tijd in
de opvang bezorgen? Dan ben jij
de geschikte persoon! Infano vzw
is nog op zoek naar gemotiveerde
medewerkers om kinderen tijdens de
voor- en/of naschoolse opvang en
tijdens de middagpauze een leuke
tijd te bezorgen. Heb je geen diploma? Geen nood, wij zorgen voor een
interne opleiding.

openbare.werken@sint-pieters-leeuw.be

Als je denkt dat dit iets voor jou is,
neem dan contact op met
sollicitaties@infano.be of neem
een kijkje op de website voor meer
informatie.
INFO: www.infano.be

Woensdag 8 maart

Nieuwe taalklas voor inwoners
Wil je zelf Nederlands leren of ken je iemand die graag een
cursus Nederlands wil volgen? Op 8 maart start een nieuwe
taalklas voor inwoners die Nederlands willen leren. Ken je
al een paar woorden Nederlands of nog helemaal niet?
Geen probleem. De lessen staan open voor iedereen.
Uur: Van 19 tot 21 uur.
Waar: CC Coloma, Joseph Depauwstraat 25,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Inschrijving: integratie@sint-pieters-leeuw.be of
T 02 371 63 28.
INFO: integratiedienst, integratie@sint-pieters-leeuw.be

T 02 371 63 28.
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MINDER
ZWERFVUIL
Maak van

jouw sport!

30 en 31 maart

Lentemarkt in het
Negenhof

Doe mee aan de grootse

zwerfvuilactie

van 18 maart tot en met 17 april

en val in de prijzen!

Surf naar uw gemeentewebsite voor meer info.

Van 18 maart tot en met 17 april

Zwerfvuilactie:
maak van minder
zwerfvuil jouw sport!

Eind maart organiseert lokaal dienstencentrum Negenhof
een leuke lentemarkt. Je vindt er kraampjes met geschenkartikelen voor alle voorjaarsfeesten. Bijzonder dit jaar zijn de
kunstwerken van kunstkring Pro Arte en de cursisten van de
tekenles.
Kom het ontdekken en geniet van een hapje en een
drankje in een aangename lentesfeer op donderdag 30
en vrijdag 31 maart, van 14.30 tot 18.30 uur.

“ Voel de lentekriebels en
laat je zintuigen prikkelen.”

Erger je je ook zo aan zwerfvuil? Steek dan de
handen uit de mouwen en doe mee aan de
zwerfvuilactie ‘Maak van minder zwerfvuil jouw
sport!’ De actie loopt van 18 maart tot en met
17 april.
De strijd tegen het zwerfvuil barst alweer los! De gemeenten Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw vragen
je hulp. We nemen het tegen elkaar op en trachten elk
het grootste aantal inwoners aan te zetten om hun straat
proper te maken. Ga mee de strijd aan. Maak van minder
zwerfvuil jouw sport en maak van jouw gemeente een
zwerfvuilarme kampioen!
Je speelt een cruciale rol in de overwinning van onze gemeente. Samen gaan we voor nette straten!

INFO: Els Aerts, Centrumverantwoordelijke

Lokaal Dienstencentrum Negenhof
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 332 59 53, els.aerts@ocmwspl.be

Spreek familie, vrienden, buren, klasgenoten of collega’s
aan en kies de straten uit die je wil schoonmaken. Kies voor
volledige straten en zorg dat ze aan beide zijden zwerfvuilvrij worden gemaakt. De milieudienst zorgt voor handschoenen, afvaltangen en -zakken, fluovestjes en komt de
gevulde zwerfvuilzakken ophalen. Hou je brievenbus in de
gaten om te weten hoe je makkelijk kan deelnemen. Meer
info volgt.
INFO EN REGISTREREN:

www.sint-pieters-leeuw.be/zwerfvuilactie
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Je geeft ook les in schilder- en
tekenkunst?
Jacky: Mijn hoofdberoep is kunstschilder, daarnaast ben ik al jaar en
dag docent voor lokale workshops
en verschillende ateliers. Ik doe dat
zeer graag. Ik werk met uiteenlopende groepen, van kinderen over
volwassenen tot senioren. Al dertig
jaar werk ik met een groep andersvaliden. Het is verrijkend om die
deelnemers hun eerste stappen te
zien zetten in het tekenen/creëren
en wat dat losmaakt bij hen.

Hommage aan
Jacky Duyck
Kunstschilder Jacky Duyck (°1947) is innig verbonden met het
Pajottenland, maar in zijn landschappen zoekt hij de verste
grenzen op. Op 10 maart opent de overzichtstentoonstelling met
het werk van Jacky Duyck in CC Coloma. Ga een kijkje nemen!
Hoe is je schilderscarrière
begonnen?
Jacky Duyk: Toen ik zes, zeven jaar
was, begon ik al te tekenen en te
schilderen. Ik maakte graag kopieën
van bekende werken van Rembrandt, Van Gogh, Vermeer, Picasso.
Een aantal van die jeugdwerkjes
zullen trouwens te zien zijn op de
tentoonstelling. En ik ben er in doorgegaan. Ik volgde schilderkunst in
Sint-Lucas in Brussel en avondschool
grafiek en publiciteit. Mijn studentenjaren speelden zich af eind jaren
zestig, in volle flowerpowertijd. Ik ging
naar Parijs, nam deel aan artistieke
happenings en bezocht er vooral
ook alle musea. Ook in Londen ging
ik op ontdekking in 1969. Een grote
retrospectieve poparttentoonstelling
maakte daar grote indruk op mij.
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Qua thematiek zien we het
landschap domineren, maar niet
in zijn klassieke vorm?
Jacky: Het klopt dat je van mij geen
portretten of stillevens zal zien. In
het landschap kan ik kwijt wat ik wil
vertellen. Stilte, wijdsheid, oneindigheid zijn belangrijke begrippen in
mijn werk. Ik werk nooit naar foto.
Tekenen doe ik wel, bijvoorbeeld
als ik op vakantie ben in Zuid-Frankrijk. Het is ook een manier om een
waarneming vast te leggen. In mijn
atelier gaat het dan op doek, veelal
op basis van een ondertekening in
potlood en houtskool. Soms maak ik
een aanzet in acryl, het uiteindelijke schilderij werk ik gewoonlijk af in
olieverf. Een werk mag evolueren,
ik werk ook aan meerdere doeken
tegelijkertijd. Er is dus veel vrijheid en
het toeval krijgt ook een plaats. Maar
als ik start met een zeezicht wordt
het geen berglandschap, dat niet.
Je landschappen liggen op de
grens van figuratie en abstractie.
Ik zie er ook spiritualiteit in.
Jacky: Belangrijk in mijn werk is het
gevoel dat ik erin leg en hoop over
te dragen op de kijker. Als er groepen
mijn atelier bezoeken, vraag ik altijd
om eens vijf minuten naar één doek
te kijken in plaats van alle schilderijen
proberen te vatten. Mijn werk gaat
over wijdsheid, het verlaten van het
aardse, je vleugels uitslaan ... Zoals
astronaut Dirk Frimout me schreef, via
mijn werk kan je de ruimte ontdekken
en opnieuw beleven. Het heeft zeker
een meditatief aspect, het beeldt

stilte uit. De ruimte, het heelal fascineert mij. Ik kijk graag naar de hemel
en de sterren.
Toch zien we in je tentoonstellingsuitnodiging enkele werken
die totaal anders zijn.
Jacky: Je bedoelt vast een volledig
abstract doek, geïnspireerd op een
gedicht van Paul Snoek. Ik laat mij
graag inspireren door poëzie. Snoek
vind ik schitterend, Simon Vinkenoog
en Herman De Coninck ook, en er
zijn nog vele anderen die bij mijn
schilderijen gedichten schreven.
Voor dat werk heb ik zand door mijn
acrylgrondlaag gemengd en de
lijnen in het doek gekrast. Dat geeft
een driedimensionaal effect. Ook
in een heel recent werk onderzoek
ik een nieuwe beeldtaal, meer abstract met fellere kleuren. Werk moet
evolueren, het mag geen systeempje worden waarin je jezelf herhaalt.
Ook mijn kleuren evolueren. Vroeger
werkte ik meer met blauw, nu zijn er
okers en bruinen bijgekomen.
Is tekenen belangrijk in je werkproces?
Jacky: Tekenen is de basis van alles.
Ik start meestal met een houtskool-

tekening als ik een schilderij wil
maken. Maar ik teken ook gewoon
zo. Ook mijn tekeningen mogen
evolueren, een exacte kopie van
de werkelijkheid is niet het belangrijkste. Of ik nu schilder of teken, het
plezier tijdens het werkproces komt
voorop. Je creëert je eigen wereld.
Ik kom alle dagen naar mijn atelier
om bezig te zijn met mijn werk, ook
al schilder of teken ik niet. Ik laat
het door mijn hoofd passeren. Soms
schilder ik een maand niet. Dan
herbron ik door te wandelen en om
me heen te kijken.

Wat breng je in Coloma?
Jacky: Een overzicht van mijn
oeuvre, met zowel kleine als zeer
grote formaten. Net als vijftien jaar
geleden wil ik dat dit een evenement wordt waar iedereen van kan
genieten. Daarom organiseer ik drie
aperitiefconcerten en is er ruim tijd
om niet alleen de tentoonstelling te
bekijken maar ook om na te praten
en vrienden en kennissen tegen
het lijf te lopen. Nieuwsgierigen
kunnen ook een kijkje nemen op
mijn vernieuwde website voor meer
informatie.

Je voelt je niet aangesproken door
conceptuele kunst, waarin techniek en vakmanschap amper een
rol spelen?
Jacky: Installatiekunst spreekt me
bijvoorbeeld minder aan. Ik heb de
conceptuele golf zien opkomen en
ontwikkelen. Maar het kan me niet
overtuigen. De uitleg over het werk
primeert dikwijls en dat is gemakkelijk. Ik blijf erbij dat techniek en
methode wel belangrijk zijn. Je ziet
trouwens dat tegenwoordig jonge
kunstenaars, twintigers, opstaan die
opnieuw prachtig kunnen tekenen
en schilderen.

www.jackyduyck.be

Tentoonstelling Hommage
aan Jacky Duyck
Van 11 tot 26 maart: weekends
van 11 tot 18 uur (de kunstenaar
is aanwezig) en weekdagen
van 14 tot 17 uur.
Waar: CC Coloma,
J. Depauwstraat 25,
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Aperitiefconcerten
• Zondag 12 maart om 11 uur
Françoise Vanhecke, sopraan,
met een vleugje opera.
• Zondag 19 maart om 11 uur
Alice Toen, actrice, vertelt
samen met Jos Mertens aan
de piano.
• Zondag 26 maart om 11 uur
Dwarsfluitiste Sarah Rulli en
accordeonist Luca Colantonio.
Tickets: www.colomaspl.be of
ter plaatse aan de ingang:
5 euro per concert, 10 euro
voor 3 concerten, met aperitief.

Projectie
Mooie beeldmontage van
atelierbeelden en schilderijen
van Jacky Duyck, telkens op
zaterdag en zondag, en tijdens
de vernissage.

Atelier van Jacky Duyck in Dilbeek
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Bescherm
je tegen
sportblessures
Ga je sporten? Geef je lichaam dan voldoende
rust en gebruik het juiste sportmateriaal.

je voldoende bewegingsvrijheid hebt. Wanneer kledij te los
zit, kan dit onder andere leiden tot wrijving, vallen, vasthaken of een ongemakkelijk gevoel tijdens het sporten. Zo kan
een schoen die te los rond je voet zit blaren veroorzaken.

Kies de juiste maat

Aangepaste schoenen zijn geen luxe

Gebruik een tennisracket met de juiste spanning, zorg dat
je skilatten niet te kort of te lang zijn, gebruik geen fiets die
te groot of te klein is of een bal die te zwaar is. Door rekening te houden met je leeftijd, je lengte of je gewicht en je
sportmateriaal daarop af te stemmen, kan je overbelasting
of acute blessures vermijden.

Aangepaste schoenen zijn heel belangrijk, want ongeschikte schoenen leiden tot blessures aan de rug en de gewrichten van de enkel, knie en heup. Draag het liefst schoenen
die aangepast zijn aan je sport en ga na waartegen ze
bescherming bieden. Vuil? Vocht? Een trap van de tegenstander? In elk geval moet je sportschoen voldoende schokdemping, grip en steun bieden. Laat ze goed verluchten en
haal de zolen eruit na gebruik. Het is belangrijk om je sportschoenen goed te onderhouden en tijdig te vervangen.

Gebruik de juiste bescherming
De juiste sportbescherming kan je helpen om blessures of
acute letsels te voorkomen. Denk aan scheenbeschermers
bij voetballers, knie- en elleboogbeschermers bij skaters en
fietshelmen voor fietsers.

Doe juwelen uit tijdens het sporten
Juwelen (oorbellen, ringen, kettingen, …) draag je beter niet
tijdens het sporten. Ze kunnen last veroorzaken of jezelf of
een medespeler verwonden.

Pas je outfit aan
Hou bij de keuze van je sportoutfit rekening met het weer.
Zwarte kledij is bijvoorbeeld af te raden bij warm weer, bij
koude temperaturen draag je best geen sportkledij die
volledig uit katoen is vervaardigd. Katoen absorbeert het
zweet waardoor je kledij nat wordt tijdens het sporten en je
rapper kan afkoelen. Belangrijk is dat je outfit goed past en

Bescherm je tegen de zon
Wie bij mooi weer buiten sport, vergeet zich vaak te beschermen tegen de zon. Zet een petje op wanneer je buiten
sport en vergeet niet om je goed in te smeren.

Sportbelevingen voor iedereen.
Heb je iets leuks, moois of speciaals meegemaakt tijdens
het sporten? Maak er een leuke belevingsfoto van en deel
het op social media zoals Facebook, Instagram of Twitter
met de hashtags #sportersbelevenmeer en #SPL. Op die
manier kan je andere inspireren om ook de sportschoenen
aan te trekken. De sportdienst daagt zijn inwoners uit om
allemaal samen tegen het einde van het jaar, 1000 belevingsfoto’s met bovenstaande hashtags op social media
te plaatsen.
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Carnavalsbus
– Sint-Pieters-Leeuw – Vlezenbeek
Carnavalsbus HalleHalle
- Sint-Pieters-Leeuw
VLEZENBEEK

Tijdelijke halte

Negenmanneken

Bezemstraat
Deruyverstraat

Dorp
Rekers

Watertorenstraat

E. Ghijs

Brusselbaan 293

Vagevuur

Kasteelstraat
Tijdelijke halte

Vanderstraetenstraat
Zuun
A. Quintiusstraat
Dikke Linde

Konkelerf

Begraafplaats Zuun

De Klink
Gemeentehuis

SINT-PIETERS-LEEUW

Coloma

Kerk
Oud Station

Carnavalsbussen

Henisdal
Impeleer
Europalaan
Witte Roos

Keer veilig en sfeervol naar huis

Steenweg naar Alsemberg
Côte d’Or
Stroppen

Extra nachtbussen op 25, 26 en
27 maart
Duik zorgeloos de feestnachten in van Halle carnaval. Ook al ben je verkleed als piraat, draak of
clown, de chauffeurs van De Lijn brengen je veilig
naar huis met de extra nachtbussen.

Brusselpoort
Ninoofse Poort
Demaeghtlaan
Bergense Poort

55

HALLE
Station
Park
Arkenvest

Carnavalsbus
– Beersel
Carnavalsbus HalleHalle
- Beersel
- Ruisbroek– Ruisbroek
Tijdelijke halte

Carnavalsbus
Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Vlezenbeek
55 Carnavalsbus
Halle – Beersel – Ruisbroek
66 Carnavalsbus
Halle – Sint-Martens-Lennik
(via Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem)
Lijn 66 rijdt enkel op zaterdagnacht.
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Sportcentrum

RUISBROEK

Kapel
Voetbalplein
Beka

Waterbury

BEERSEL

Denijsstraat

Gemeenteplein

Zennestraat

Vijverstraat

LOT

Kapel
Tijdelijke halte

Gratis

Tijdelijke halte

Al je geld uitgegeven na een nachtje feesten?
Geen probleem! Dankzij de financiële steun van
de gemeente reis je gratis naar huis.

De Hovenier

Krol

Kerk
Groenstraat

Reiberg

Gemeenteplein

HALLE

BUIZINGEN

De Meent

Domein

Sint-Victor

Sportoase Hallebad
Wauweringen

Tembroek
Zavelberg
Oude Nijvelsebaan

DWORP

Gravenhof

Herisemmolen

Sportschuur

informatie over de dienstregeling, haltes en reiswegen.
66

ALSEMBERG

Winderickxplein

Pretersblok

Station

INFO: www.delijn.be/hallecarnaval voor meer

Tijdelijke halte

HUIZINGEN

Cité

Destelheide

Smulders

Carnavalsbus
– Sint-Martens-Lennik
Carnavalsbus HalleHalle
- Sint-Martens-Lennik

Carnavalsbussen

Veilig en sf
weer naar

SINT-MARTENS-LENNIK
Dorp

LENNIK

Postberg

Marktplein

www.delijn.be/hallecarnaval
Zwartenbroekstraat
Hallebaan

SINT-LAUREINS-BERCHEM

Hof ter Rammeken

Luckxstraat

Weg naar Halle

Stoeterij
Hoeve Desmedt

Hazeveld

Brandwacht

Baasbergstraat

Kerk

OUDENAKEN

Brusselstraat

Doornstraat

ELINGEN

De Pelikaan

Crispielstraat

BREEDHOUT

Breedhout Kerk
Breedhout School
Scheyssingenstraat

Labbeek

Windmoleken
Don Bosco

HALLE

Ninoofse Poort
Ziekenhuislaan

Station
Bergense Poort
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Meer ruimte voor de Zuunbeek
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert
momenteel werken uit aan de Zuunbeek. Er komt
meer ruimte voor water. Deze werken zullen
wateroverlast in Negenmanneke beperken.
Daarnaast streeft dit integraal project ook naar
het ecologisch en landschappelijk herstel van
de Zuunbeek.

In het verleden werd het natuurlijk stroomgebied van de
Zuunbeek sterk aangepast om bijvoorbeeld watermolens
van voldoende water te voorzien. Een goede veertig jaar
geleden werd de beek rechtgetrokken en verdiept om een
snelle waterafvoer mogelijk te maken, en kwamen er twee
wachtbekkens. Ook de Zuunbeekvallei veranderde. Moerasgebieden werden gedempt en de verharde oppervlakte, door nieuwe wegen en huizen, nam toe. De versnelde
afvoer en de toegenomen verharding zorgden stroomafwaarts in Negenmanneke voor wateroverlast. De wachtbekkens volstonden niet om de piekdebieten op te vangen.

Extra waterberging
De Zuunbeek en haar vallei worden beter ingericht. Er
komt meer ruimte voor waterberging door de beek te
laten kronkelen of meanderen en overstromingsgebieden
aan te leggen. Meanders zorgen voor diversiteit door steile en zachte oevers, diepe en ondiepe delen. Zo komen
er stukken waar het water sneller en trager doorstroomt.
Dit verhoogt het zelfreinigend vermogen van de waterloop en verhoogt de biodiversiteit in de beek en van haar
oevers.
De werken zijn opgedeeld in vier deelprojecten.
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Volsembroek
In het deelproject Volsembroek zijn nieuwe meanders
gegraven. De rechtgetrokken Zuun is deels gedempt,
maar op de meeste plaatsen is de rechtgetrokken Zuun
behouden en zal deze dienen als noodloop bij hoog
water. Helemaal stroomopwaarts worden geen nieuwe
meanders gegraven maar zijn “stroomdeflectoren” in
het water geplaatst. Door deze hindernissen in het water
moet de waterloop een andere weg zoeken en zo zal de
waterloop uit zichzelf beginnen kronkelen. Nabij het bestaande wachtbekken Volsem komt een nieuwe stuw die
de waterstand stroomopwaarts kan regelen. Daarnaast
wordt ook een dijk aangelegd waardoor het natuurgebied achter de dijk bij zware regenval als gecontroleerd
overstromingsgebied kan dienen. Dit overstromingsgebied heeft een capaciteit van 204 000 m³. Ter vergelijking:
de bestaande wachtbekkens van Slesbroek en Volsem
hebben een capaciteit van respectievelijk 47 000 m³ en
81 000 m³.

Gaspeldoornbeek
Het deelproject Gaspeldoornbeek voorziet in de omleiding van de zijloop Gaspeldoornbeek, waardoor het
wachtbekken Volsem minder snel zal vullen. Bovendien
wordt een moeraszone-oever aangelegd aan het bestaande wachtbekken Volsem.

Heidries
Deelproject 3 Heidries is een hermeandering van de
rechtgetrokken waterloop. Hierbij wordt het historisch
tracé waar mogelijk gevolgd. Net zoals in de andere
deelprojecten wordt ook hier door middel van drempels
het waterpeil in de rechtgetrokken Zuun en de meanders
geregeld.

BEZOEK AAN DE WERKEN
De Zuunbeek is een onbevaarbare waterloop
van 1e categorie met de VMM als beheerder.
Die heeft de werken aangevangen in juni 2016.
De werken worden geraamd op iets meer dan 1
miljoen euro. Ben je ook benieuwd naar de stand
van zaken? Je bent van harte welkom op de
werfwandeling.

Oude Zuun
In deelproject 4 Oude Zuun wordt de historische loop van de
Oude Zuun hersteld, enerzijds door ruiming daar waar de Oude
Zuun nog in het landschap aanwezig is, anderzijds door het uitgraven van nieuwe aansluitingen op de rechtgetrokken Zuun.

Wanneer: 19 maart 2017, van 13.30 tot 17.00 uur.
Praktische info:
Vertrekpunt: Kruispunt Hoogstraat en Jozef Alfons
Fleurusstraat in Sint-Pietersleeuw
Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aan te
raden. De parkeermogelijkheden zijn beperkt.
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Wijzigingen
sociale huur
Op 23 december 2016 heeft de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring verleend aan het besluit tot wijziging
van het Kaderbesluit Sociale Huur.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje
• Alle sociale huurders die hun contract tekenen vanaf
1 maart 2017 zullen een tijdelijk contract krijgen van 9 jaar.
• Deze contracten kunnen na een periode van negen jaar
beëindigd worden als het inkomen van de huurder 25
procent of meer boven de inkomensgrens ligt (op deze
regel zijn uitzonderingen).
• Het huurcontract kan eveneens bij onderbezetting, mits
tweemaal weigeren van een passend aanbod, worden
opgezegd.
• Het kooprecht voor zittende huurders wordt afgeschaft.
• Domiciliefraude wordt strenger aangepakt door o.a.
administratieve geldboetes.
• Een toetredende duurzame inwoner dient verplicht het
huurcontract te ondertekenen. Tijdelijke bijwoonst dient
verplicht gemeld te worden.
Deze maatregelen gaan in vanaf 1 maart 2017.
Opgelet! In 2017 actualiseren alle maatschappijen die
sociale woningen verhuren hun wachtlijst. Alle personen
die ingeschreven zijn voor een sociale woning krijgen thuis
een brief toegestuurd. Indien je nog wenst ingeschreven te
blijven voor een sociale woning moet je reageren op deze
brief. Anders verlies je je plaats op de wachtlijst.
Bijkomende vragen? Neem contact op met de sociale
huisvestingsmaatschappij of Woonwinkel Zennevallei.
INFO: Woonwinkel Zennevallei,

Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21,
Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 68,
www.woonwinkelzennevallei.be
Openingsuren: maandag, woensdag en vrijdag
van 9 tot 12 uur.

Vergunning verplicht
voor terrassen en
uitstallingen
Voor het plaatsen van terrassen, stoelen, banken, tafels,
windschermen, uitstalramen, reclameborden ... op openbaar domein is een vergunning van de gemeente nodig.
In een nieuw reglement dat vanaf 1 maart in voege is,
worden nu een aantal basisregels vastgelegd. Zo moeten voetgangers altijd comfortabel door kunnen, dient
zwerfvuil te worden verwijderd en mogen uitstallingen niet
buiten blijven staan wanneer de handelszaak gesloten is.
Voor het gebruik van het openbaar domein is een forfaitaire jaarvergoeding (retributie) verschuldigd van 50 euro.
Voor het plaatsen van containers of het tijdelijk reserveren
van parkeerplaatsen is trouwens ook een retributie verschuldigd.
Aanvragen voor vergunningen moet je minstens twee weken op voorhand indienen bij de dienst Lokale Economie.
INFO: dienst Lokale Economie,

T 02 371 22 91, lokale.economie@sint-pieters-leeuw.be
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Prioriteiten zonaal
veiligheidsplan
Politiezone Zennevallei heeft haar prioriteiten vastgelegd in een zonaal veiligheidsplan en verschillende actieplannen. We sommen ze even op: (1) aanpak van radicalisering, (2) diefstallen in gebouwen en woningen, (3) overlast, (4) drugs en (5)
verkeer. Deze prioriteiten zijn mee ingegeven door de federale regering, door het
nieuwe nationaal veiligheidsplan en de integrale kadernota.

Radicalisering

Diefstallen

Overlast

Drugs

Verkeer

Na de aanslagen
van 22 maart leeft
het thema radicalisering sterk bij de bevolking. De politie waakt
mee. Via netwerken
met andere organisaties wil de politie dit
fenomeen zo goed
mogelijk beheersbaar
houden door radicaliserende personen
snel te detecteren.

Diefstallen in gebouwen is een tweede
thema dat hoog op
de agenda staat.
Uit voorlopige cijfers
blijkt dat het aantal
diefstallen het afgelopen jaar lichtjes
daalde. Geen reden
tot euforie, want iedere diefstal is er een
te veel. Ook op vlak
van nazorg wil de
zone de draad weer
oppikken en een
aanbod uitwerken
samen met gemeenten en stad.

Geluidshinder,
hondenpoep op
straat, sluikstorten …
zijn feiten waar veel
mensen zich aan
storen. Ook zijn veel
inwoners het afgelopen jaar slachtoffer
geweest van een
fietsdiefstal. Dit alles
vraagt een concrete aanpak die niet
alleen door de politie
kan worden uitgewerkt. Samenwerking
met de gemeente
en andere partners
is vereist. Maar ook
jij kan je steentje
bijdragen. Merk je
iets op? Laat het ons
weten! Samen met
de gemeentelijke
diensten zoeken we
naar oplossingen en
waar nodig treedt de
politie streng op.

Drugs zijn vaak een
aanleiding tot het
plegen van andere strafbare feiten.
Daarom wil de politie
dit ook prioritair aanpakken. De lokale recherche speelt hierbij
een belangrijke rol. Zij
voeren verder onderzoek naar netwerken
van handel vanuit
een dader- en buitgerichte benadering.
De politie hanteert
hier een zeer repressieve aanpak. Drugs
worden niet getolereerd.

De doelstelling is om
het aantal verkeersdoden en -slachtoffers te doen dalen.
Dit doen we door in
te zetten op snelheidscontroles, controles op het dragen
van de gordel, het
gebruik van alcohol
en drugs achter het
stuur … Samen met
de gemeentelijke
diensten willen we
ook inzetten op een
veilige schoolomgeving.

INFO: Politiezone Zennevallei, info@politiezennevallei.be
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Al gamend dyslexie
overwinnen
Dyslexie is een leerstoornis waardoor je véél meer moeite moet doen
om te leren lezen en schrijven. Leeuwenaar en jonge ondernemer
Hannes Hauwaert weet er alles van maar is niet bij de pakken blijven
zitten. Zijn start-upbedrijfje Happs ontwikkelt een game die leren lezen
voor personen met dyslexie leuker en efficiënter moet maken.

mij gemotiveerd te houden, waarvoor ik hen nog altijd dankbaar ben.
Vandaar natuurlijk mijn drive om
kinderen met dyslexie en hun ouders
te helpen.”

Je hebt zelf ervaring met dyslexie?
Hannes Hauwaert: Mijn logopedist vond mij een van de zwaarste
gevallen waar hij in 25 jaar mee te
maken had gekregen. Dus ik weet
echt wel wat het is om als zwaar
dyslectisch jongetje op de schoolbanken te zitten. In de praktijk zat
ik jarenlang te zwoegen tijdens mijn
schooljaren. Na de schooluren, altijd
maar oefenen terwijl mijn vriendjes
konden spelen. Gelukkig hebben
mijn ouders er alles aan gedaan om

Samen met je team heb je de game
Karaton ontwikkeld. Hoe ben je
daartoe gekomen?
Hannes: Er is al veel educatieve software voor kinderen met dyslexie op
de markt, maar met Karaton slaan
we een nieuwe weg in. Karaton is
begonnen als een schoolproject op
de Sint-Lucas hogeschool in Gent,
waar ik beeldende vormgeving
heb gestudeerd. Ik wilde iets maken
dat zo leuk is als een game. Als je
Karaton speelt, mag je dus nooit het
gevoel hebben dat je oefeningen
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maakt. In Karaton kruip je in de rol
van het hoofdpersonage en moet
je missies en queesten tot een goed
einde brengen. Herkenbaar voor
gamers dus. Het is een avonturenspel vol uitdagingen en naarmate
je vordert, stijgt ook het leerniveau.
Karaton kan je op een tablet zoals
een iPad of een Android-toestel
spelen, we onderzoeken ook of we
een desktopversie zullen creëren.
Ben je zelf een gamer?
Hannes: Ik was altijd dol op games,
maar nu speel ik bijna niet meer. Ik
hield vooral van role playing games
waarin je een bepaald personage
moest aannemen, je wereld uitbouwen en uitdagingen aangaan. Fable is een van mijn lievelingsgames.

voorbehouden. Ze zullen de mogelijkheid krijgen met beloningen
- achievements - te werken om hun
zoon of dochter extra te stimuleren
op een toffe manier die in het spelverloop past.

accelatorprogramma van Telenet
Kickstart, wat ons hielp ons bedrijfje
op te starten. Ondertussen maken
we ook deel uit van Start it @KBC,
de grootste start-up community van
België.

Achter de schermen kan de logopedist mee sturen en ingrijpen?
Hannes: Aan Karaton is een webplatform verbonden voor logopedisten. Op het platform kunnen ze de
vooruitgang van een kind volgen,
kijken waar extra aandacht nodig is
enzovoorts. Het maakt de opvolging
van het kind gemakkelijker.

Vanwaar de naam Karaton?
Hannes: Die naam is toevallig gevonden tijdens een brainstormsessie
van ons team. We waren bezig
met anderstalige woorden uit de
gamewereld zoals kasteel, schat en
queeste enzovoorts. Ik zag die woordenlijst en las een woord verkeerd,
maar we vonden ‘karaton’ prima
klinken. Ons kindje had een naam!

Wanneer komt Karaton op de
markt?
Hannes: De release voor logopedisten zal in de loop van maart verschijnen, de versie voor ouders komt
wat later.

Kunnen ouders ook mee opvolgen?
Hannes: Die mogelijkheid zit in de
pijplijn. We willen ouders absoluut
betrekken als motiverende factor
via een platform dat voor hen is

Een bedrijf runnen kost geld.
Hoe loopt de financiering?
Hannes: Met twee vrienden en
mijn broer Thomas heb ik Happs
opgericht. We namen deel aan het

Zal Happs zich ook op andere
toepassingen toeleggen?
Hannes: Momenteel gaat al onze
aandacht naar Karaton, maar we
voorzien wel uitbreiding naar andere applicaties die via een game
leermoeilijkheden willen aanpakken,
denk bijvoorbeeld aan dyscalculie.
Wat is je band met Sint-PietersLeeuw?
Hannes: Ik ben geboren en getogen in Sint-Pieters-Leeuw, maar de
gemeente heeft ook een band met
Karaton. In mijn vroegere lagere
school, Don Bosco, doen we namelijk de gebruikerstests van onze
software. We hebben er al een Karatondag georganiseerd en dat was
een totaal nieuwe en interessante
ervaring. Het is ook heel leuk dat ik
ongeveer de helft van de leerkrachten nog ken omdat ik ooit les van
hen kreeg!
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in Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw
in
MAART
WOENSDAG 1 MAART
Gooiks reizend poppentheater Ja-ja. Als Jasper op bezoek
is bij zijn oma wil zij hem natuurlijk in de watten leggen.
Dus gaat ze een cake bakken volgens het oude recept
van opa ... maar als Jasper in het bureau van opa op
zoek gaat naar het receptenboekje, ontdekt hij dat opa
vroeger een poppentheater had. Een deel van de poppen zitten verscholen in de kasten en de schuiven van zijn
bureau. Een voor één komen ze opnieuw tot leven met de
gepaste muziek. Parochiecentrum Rink om 14.30 uur.
PRIJS: 3 euro.
INFO: 02 377 19 44.
ORG.: Gezinsbond afdeling Sint-Pieters-Leeuw.
WOENSDAG 1 TOT 29 MAART
Yoga Vlezenbeek. Op een ontspannen manier worden
bewegingen en yogahoudingen aangenomen die de
wervelkolom soepel maken en diep inwerken op elk lichaamsdeel, op de organen en gewrichten, op de klieren,
op de bloedcirculatie en ademhaling. Mogelijkheid tot
meditatie. CC De Merselborre, Schaliestraat 2, Vlezenbeek
op maandag van 10 tot 11.30 uur en 18.30 tot 20 uur, dinsdag van 20 tot 21.30 uur, woensdag van 9 tot 10.30 uur.
INFO: yoga-vlezenbeek@hotmail.com.
ORG.: Yoga-vereniging Vlezenbeek.
DONDERDAG 2, 9, 16, 23 EN 30 MAART
Qi Gong lessen. Qi Gong is een energetische bewegingsleer die voor iedereen toegankelijk is. Qi Gong is een manier van zijn. Zacht, maar sterk. Qi Gong is een manier van
ademen, diep, maar rustig. Qi Gong is een manier van
staan. Alert, maar ontspannen. Kleuterschool Don Bosco,
Mekingenweg 1, van 19 tot 20 uur.
PRIJS: 230 euro.
INFO: 0479 27 89 23, www.gittahulik.be.
VRIJDAG 3 MAART
Wat is Salafisme? ‘Salafisme’ duikt regelmatig op in de
media. Salafisten zouden staatsgevaarlijke moslims zijn die
door inlichtingendiensten nauwlettend in het oog worden
gehouden en een strijd voeren tegen de ongelovigen en
de democratie. Maar klopt dit beeld wel? VRT-journalist
Stefaan Meerbergen verdiepte zich in het salafisme, las
boeken en sprak met gelovigen. CC Coloma van 20 tot
22 uur.
PRIJS: 8 euro.
ORG.: ‘tEI.
MAANDAG 6, 13, 20 EN 27 MAART
Damesturnen. Op maandag worden grondoefeningen
aangeboden in combinatie met rek- en strekoefeningen.
Kom gerust eens proberen! ‘t Populiertje, Jan Vanderstraetenstraat 91, van 20.15 tot 21.15 uur.
PRIJS PER JAAR: 80 euro.
INFO: 02 532 13 84, kristel.stoffels@telenet.be.
ORG.: Sint Steven yoga- en turnclub.
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MAANDAG 6 EN 20 MAART
Wandelen. 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.
WOENSDAG 8 MAART
Bloemenslinger in Fins papiergaren. Ken je nog het ouderwetse papiergaren dat kan openvallen tot een breed lint?
Precies dat papier heb je nodig om een leuke slinger te
maken. Je verwerkt hem met een paar slingers samen tot
een mooie decoratie in een glazen vaas, of je legt de slinger samen met een lichtslinger in een open schaal. CSL,
A. Quintusstraat 24, van 19.30 tot 22.00 uur.
PRIJS: leden: 10 euro / niet-leden: 15 euro.
INFO: hildedeblieck@telenet.be.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
DONDERDAG 9, 16, 23 EN 30 MAART
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, Jan Vanderstraetenstraat 198, van 19.45 tot 21 uur.
PRIJS: leden: 1 euro / niet-leden: 2 euro.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
DONDERDAG 9, 16, 23 EN 30 MAART
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. Met oefeningen uit de Healing Tao en relaxatie
op het einde van de les. Life is beautiful. Ruisbroeksesteenweg 211, Sint-Pieters-Leeuw van 20 tot 21.30 uur.
PRIJS: 5 euro.
INFO: hildedeblieck@telenet.be.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
VRIJDAG 10 MAART
Bloemschikken. De lente is op komst! “Tulpen kleuren de
lente”. Bloemschikken met als thema LENTE bloemschikken. Parochiezaal Oudenaken om 19.30 uur.
ORG.: KVLV Vrouwen met vaart Oudenaken/Berchem.
ZATERDAG 11 MAART
Lego bouwdag. Krijg jij ook de kriebels bij het zien van een
berg Lego blokjes? Goed zo. Wij verwachten je en leggen
alvast een paar te bouwen figuren klaar!
Parochiezaal Vlezenbeek, Dorp 48, om 12 uur.
INFO: info.kwbvlezenbeek@gmail.com.
ORG.: KWB Vlezenbeek.
DINSDAG 14, 21 EN 28 MAART
Cursus relaxatie. In de 8-delige cursus relaxatie leer je je
lichaam, je geest, kortom, je hele zijn tot rust te brengen.
Tijdens de cursus maak je kennis met verschillende relaxatietechnieken (progressieve relaxatie, autogene training,
…). Nadien kan je ‘relaxeren’ gemakkelijk toepassen in
dagelijkse situaties. CC Coloma van 19.30 tot 21 uur.
ORG.: Dienst gezondheidspromotie CM Sint-Michielsbond.

Meer activiteiten op www.sint-pieters-leeuw.be/uitinleeuw
WOENSDAG 15 MAART
Bloemschikken door het jaar. Dit tafelstukje brengt onmiddellijk de lente en de paastijd in huis. Materiaal mee te
brengen: een halve bundel druivenhout van 30 cm lengte, snoeischaar, mes, binddraad (de blauw-grijze draad
op klos), platbektang met een smalle punt, een handvol
Tillandsia Bindwire, 7 kleine bolvaasjes of 10 pipetjes, 10
ranonkels of 10 helleborussen of 10 platte rozen, bus oasis
witte verf, lijmpistool. Klein decoratiemateriaal: kwarteleitjes, paasdecoratie … doos lengte 60 cm / breedte 30
cm / hoogte 20 cm. Wordt aangekocht en verrekend per
persoon: witte oasis verf en vuilzak voor snoeiafval. CSL, A.
Quintusstraat 24, van 19.30 tot 22 uur.
PRIJS: leden: 3 euro / niet leden: 5 euro.
INFO: hildedeblieck@telenet.be.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw ZUUN.
VRIJDAG 17 MAART EN ZONDAG 19 MAART
Muziektheater ‘Bean Queens’. Zangensemble Akkoord
serveert een spetterend muziektheater ‘Bean Queens’.
Dertien vrolijke dames en een handvol livemuzikanten
geven het beste van zichzelf (onder muzikale leiding van
Gert-Jan Verbueken, in een regie van Thomas Van Riet).
De Merselborre op 17 maart om 20 uur en op 19 maart om
15 uur.
PRIJS: 12 euro / in voorverkoop: 10 euro / -12 jaar: 5 euro.
INFO: info@zangensemble-akkoord.be.
ORG.: CC Coloma.
DINSDAG 21 MAART
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,
René Balléstraat 6, van 19 tot 21 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.

WOENSDAG 22 MAART
Gezondheidsles “zorg voor je rug”. Gezondheid met als
onderwerp “zorg voor je rug”. Parochiezaal Oudenaken
om 19.30 uur.
INFO: 02 532 27 49.
ORG.: KVLV - Vrouwen met Vaart Oudenaken/Sint Laureins
Berchem.
DONDERDAG 23 MAART
Infosessie: naar de kleuterschool. Er worden tijdens deze
bijeenkomst tips gegeven en ervaringen uitgewisseld over
de overgang van het kinderdagverblijf / de onthaalouder
naar de kleuterschool. Herken je de volgende vragen?
‘Mijn kind draagt nog luiers. Mag het naar de kleuterschool?’‘Mijn kind spreekt geen Nederlands. Mag het
naar de kleuterschool?’‘Is naar de kleuterschool gaan
verplicht?’ Tijdens de bijeenkomst worden deze vragen en
eventuele andere vragen besproken. We onderzoeken of
jouw kind schoolrijp is en hoe je het kan voorbereiden op
de kleuterschool. Er worden tips gegeven en ervaringen
uitgewisseld over de overgang van het kinderdagverblijf /
de onthaalouder naar de kleuterschool. LDC Negenhof
van 09.30 tot 11 uur.
INFO: 02 371 06 52, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be.
ORG.: Huis van het kind.
ZATERDAG 25 MAART
Tweedehandsbeurs voor lente-en zomerkleding. Op
tweedehandsbeurzen verkopen gezinnen kledingstukken
tot leeftijd 16 jaar, baby-artikelen, speelgoed, sportgerief
en fietsen in goede staat. Met deze tweedehandsbeurzen
wil de Gezinsbond jonge gezinnen maar ook grootouders
helpen om tegen een sterk verminderde prijs een uitzet
samen te stellen. Ontmoetingscentrum Zonnig Leven, Jan
Vanderstraetenstraat 198, van 14 tot 16 uur.
INFO: gezinsbond.spl@telenet.be.
ORG.: Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw.
MAANDAG 27 MAART
Wandeling. Wandeling van +/- 8 km. Gemeentehuis van
13.30 tot 15.30 uur.
INFO: je.schets@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DINSDAG 28 MAART
Diabetespreventie. Hoe ontdek ik dat ik diabetes heb?
Deelnemers moeten 45 jaar oud zijn. De oorzaken van
diabetes zijn nog niet volledig begrepen. Belangrijk is de
risicofactoren en symptomen te (her-)kennen en tijdig
in te grijpen. Terwijl type 1 diabetes momenteel niet kan
worden voorkomen, weten we dat dit bij type 2 diabetes grotendeels wel het geval is. Type 2 diabetes houdt
namelijk duidelijk verband met een ongezonde leefstijl
en overgewicht, naast factoren waar men niets kan aan
veranderen zoals erfelijke aanleg en leeftijd. Parochiecentrum, René Balléstraat 6, van 19.30 tot 21.30 uur.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
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Vacatures
De gemeente zoekt:

Handhavingsambtenaar (m/v) Projectbeheerder
technische zaken (m/v)
A-niveau (A1a-A2a) – In contractueel
voltijds verband – Onbepaalde duur

Infobundel
Wens je meer te weten over deze functies en de
voorwaarden?
Dan kan je per functie een infobundel downloaden op
onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of
opvragen bij Sandra Vandevelde, T 02 371 63 46 of
sandra.vandevelde@sint-pieters-leeuw.be.

A-niveau (A1a-A2a) – In contractueel
voltijds verband – Onbepaalde duur
Ordening en de omgevingsvergunning, en de milieuwetgeving.
Laatstejaarsstudenten worden eveneens tot de selectieprocedure toegelaten.

Ons aanbod

De selectieprocedures vinden plaats na de paasvakantie.

Een uitdagende en boeiende job. De ruimte om met het
team vernieuwende ideeën uit te werken en samen te
zorgen voor de positieve uitstraling van onze gemeente.
Begeleiding en omkadering voor een goede start.
Een aantrekkelijk loon waarbij rekening wordt gehouden
met relevante beroepservaring. Maaltijdcheques, een
hospitalisatie-verzekering en tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie alsook een
aanvullend pensioen.

Voorwaarden

Solliciteren

Taalvoorwaarde
Je moet voldoen aan de vereiste over de taalkennis
opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Mogen wij vragen om het sollicitatieformulier in te vullen
via onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures,
en je diploma samen met je motivatiebrief te uploaden.

Selectieprocedures & werfreserves
Indien je geslaagd bent voor de aanwervingselectieprocedure word je volgens je behaalde resultaat opgenomen in een werfreserve. Deze werfreserve heeft een
geldigheidsduur van 1 jaar en kan maximaal verlengd
worden met 2 jaar.

Nationaliteitsvoorwaarde
Enkel voor de functie van handhavingsambtenaar moet
je de Belgische nationaliteit hebben.
Diploma
Ofwel beschik je over een masterdiploma, een diploma
van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met
universitair onderwijs.
Aanvullende wervingsvoorwaarde voor de functie van
handhavingsambtenaar: beschikken over getuigschriften
om te kunnen optreden als gemeentelijke ambtenaar
met verbaliserende bevoegdheid voor het opsporen,
vaststellen, opvolgen en juridisch afhandelen van overtredingen in het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

Indien je niet beschikt over internet kan je het sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma en een
motivatiebrief opsturen per post gericht aan het college
van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600
Sint-Pieters-Leeuw of geef ze tegen ontvangstbewijs af op
de personeelsdienst/gemeentebestuur.
E-mailen mag ook naar sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be.
Laatstejaarsstudenten moeten bij het sollicitatieformulier
een studiebewijs én een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 4 maanden hun einddiploma kunnen
behalen, voegen.
Op 22 maart 2017 sluiten we deze vacature af en aanvaarden wij voor deze functies geen kandidaturen meer.
De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs.

Kandidaturen die niet voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden
komen niet in aanmerking.
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Vacatures
Het OCMW zoekt:

De gemeente zoekt:

Logistiek medewerker (m/v) Technisch beambte (m/v)
Schoonmaakster onderhoud Woonzorgcentrum
E-niveau (E1-E3)
In contractueel halftijds verband
Onbepaalde duur

Schoonmaakster cel Schoonmaak

E-niveau (E1-E3) – In contractueel deel-/
voltijds verband – Onbepaalde duur

Technisch assistent (m/v)
Arbeider cel Groen

E-niveau (E1-E3) – In contractueel voltijds
verband – Onbepaalde duur
Infobundel & sollicitatieformulier

Selectieprocedures & werfreserves

Wens je meer te weten over deze functies en de
voorwaarden of wens je een sollicitatieformulier?
Dan kan je per functie een infobundel en sollicitatieformulier downloaden op de website
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of opvragen bij:
• Sandra Vandevelde, T 02 371 63 46,
sandra.vandevelde@sint-pieters-leeuw.be
• Geneviève Reunes, T 02 371 03 64,
genevieve.reunes@ocmwspl.be

Het OCMW en de gemeente organiseren samen de selectieprocedure voor de betrekking van logistiek medewerker onderhoud Woonzorgcentrum en de betrekking
van technisch beambte cel Schoonmaak. Als je geslaagd
bent, word je volgens je behaalde resultaat opgenomen
in een gezamenlijke werfreserve.

Solliciteren

De gemeente organiseert de selectieprocedure voor
de betrekking van technisch assistent cel Groen. Als je
geslaagd bent, word je volgens je behaalde resultaat
opgenomen in een werfreserve.

Mogen wij vragen om het sollicitatieformulier in te vullen
via onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures en
je motivatiebrief te uploaden.

Beide werfreserves hebben een geldigheidsduur van 2
jaar en kunnen maximaal verlengd worden met 2 jaar.

Indien je niet beschikt over internet kan je het sollicitatieformulier opsturen per post t.a.v. de personeelsdienst,
Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef ze
tegen ontvangstbewijs af bij de personeelsdienst bij de
gemeente of het OCMW.
E-mailen mag ook naar sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be.

Voorwaarden voor alle functies
Taalvoorwaarde
Je moet voldoen aan de vereiste over de taalkennis
opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in
bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966.
Diploma
Voor deze functies heb je geen specifiek diploma nodig.

Alle selectieprocedures vinden plaats na de paasvakantie.

Ons aanbod
Een uitdagende en boeiende job. De ruimte om met het
team vernieuwende ideeën uit te werken en samen te
zorgen voor de positieve uitstraling van onze gemeente.
Begeleiding en omkadering voor een goede start. Een
aantrekkelijk loon waarbij rekening wordt gehouden met
relevante beroepservaring. Maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en tussenkomst in woon-werkverkeer
met openbaar vervoer of fietspremie alsook een aanvullend pensioen.
Op 22 maart 2017 sluiten we deze vacatures af en aanvaarden wij voor deze functies geen kandidaturen meer.
De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs.

Kandidaturen die niet voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden
komen niet in aanmerking.
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Vacatures
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw organiseert een selectieprocedure voor:

(Kleuter)onderwijzer basisonderwijs (m/v)
Je diploma
Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs van
tenminste professionele bachelor (PBA) en een bewijs
van pedagogische bekwaamheid (PBB) zoals vastgesteld
in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs van 27 juni
1990. Laatstejaarsstudenten hebben een attest van de
onderwijsinstelling waaruit blijkt dat zij zullen deelnemen
aan het eindexamen van het gevraagde diploma.

Ons aanbod
•
•
•
•
•
Tijdelijke aanstelling in de loop van het schooljaar 20172018 met mogelijkheid tot een eventuele verdere aanstelling in de gemeentelijke basisscholen.

Infobundel
Wens je meer te weten over deze functie en de voorwaarden?
Dan kan je een infobundel downloaden op de website
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of opvragen bij:
• Jens Deknop, T 02 371 22 38,
jens.deknop@sint-pieters-leeuw.be.

Selectieprocedure en werfreserve
Indien je geslaagd bent voor de vergelijkende selectieprocedure word je volgens je behaalde resultaat opgenomen in een werfreserve geldig gedurende één jaar
verlengbaar met één of twee jaar tot een maximum van
in totaal drie jaar. De selectieprocedures zullen plaatsvinden in april/mei 2017.

Een uitdagende en boeiende job.
Begeleiding en omkadering voor een goede start.
Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
Wedde volgens wettelijk barema.
Hospitalisatieverzekering en tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie.

Solliciteren
Mogen wij vragen om het sollicitatieformulier in te vullen
via onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures, en
je diploma samen met je motivatiebrief op te laden.
Indien je niet beschikt over internet kan je het sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma en een
motivatiebrief opsturen per post gericht aan het college
van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600
Sint-Pieters-Leeuw of geef ze tegen ontvangstbewijs af bij
de dienst Onderwijs/gemeentebestuur. E-mailen mag ook
naar sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be.
Op 29 maart 2017 sluiten we deze vacature af en aanvaarden wij voor deze functies geen kandidaturen meer.
De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs.

Kandidaturen die niet voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden
komen niet in aanmerking.
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Jubilarissen

Viering

Gouden bruiloft 17 december

Viering van Guido Devillé

De Passe Jan (72) en Bellot Nicole (71)

De heer Guido Devillé behaalde in november 2016,
samen met de Belgische bakkersploeg, de 1ste plaats
op de ‘Best off Mondial du Pain’ in Taiwan

Proficiat

Diamanten bruiloft 7 januari
Vandenplas Jean (84) en Duyver Oliva (84)

Wegenwerken
STRAAT

OMSCHRIJVING
WERKEN

AANNEMER

AANVANGSDATUM

VOORZIENE
EINDDATUM

GEVOLG VOOR
VERKEER

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

DECKX Algemene
Ondernemingen nv

5 september
2016

30 mei
2017

doorgaand
verkeer
onderbroken

Hoogstraat

GKW

5 december
2016

15 mei 2017

doorgaand
verkeer blijft
mogelijk,
verkeerslichten

vernieuwing
nutsleidingen +
overkoppelingen

(*) 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,...).

23

#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!

JOHAN VANDEN BERGHEN
SCRABBLETOERNOOI

LDC NEGENHOF
PANNENKOEKENFESTIJN

JULIEN STEENS
FAKKELTOCHT CHIRO SNOOPY

BIBLIOTHEEK
TOONMOMENT LEERLINGEN WOORD VAN DE MUZIEKACADEMIE

BRAM MEERT
KLEUTERHAPPENING

DE LEEUWSE TURNKRING
TURN-, DANS- EN LICHTSHOW

www.sint-pieters-leeuw.be

