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Dolle pret tijdens
de krokusvakantie!
!
 rokusvakantie? Geen probleem
s de k
Geen idee waar naartoe tijden
op een rijtje!
Wij zetten voor jullie de kampen

XX Omnisportkamp
Zin om tijdens de krokusvakantie eens goed te
sporten? Wil je plezier hebben, nieuwe vriendjes
maken en op avontuur gaan? Van 24 tot 28 februari
organiseert de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw
een omnisportkamp in de sporthal A.J. B
 raillard in
Ruisbroek. We maken kennis met gekende en minder
gekende sporten. Wat dacht je van basketbal, voetbal of baseball? Of waag je je liever aan een spelletje
kubb, spikebal of kinbal? Neem je vriendjes mee en
leer samen nieuwe sporten kennen!
Voor wie? Kinderen van 6 tot 14 jaar.
Activiteiten? Van 9 tot 16 uur.
Opvang? Van 8 tot 17 uur.
Waar? Sportcentrum A.J. Braillard,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek.
Prijs? 70 euro.
Tickets? Online via spl.ticketgang.eu

XX Kleuter sport-, spel-, en knutselkamp
Ook voor kleuters organiseert de sportdienst een
leuk sportkamp. We wisselen verschillende sporten
af met leuke spelletjes en knutselactiviteiten. Het
kampje loopt van 24 tot 28 februari in de sporthal
A.J. Braillard. We werken rond het thema ‘De brief
van Herman’.
Voor wie? Kinderen van 3 tot 6 jaar.
Wanneer? Van 24 tot 28 februari.
Activiteiten? Van 9 tot 16 uur.
Opvang? Van 8 tot 17 uur.
Waar? Sportcentrum A.J. Braillard,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
Prijs? 70 euro.
Tickets? Online via spl.ticketgang.eu

sportdienst, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 14 20, sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
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XX Nederlands Taalkamp Babbelkous
In de krokusvakantie organiseert de gemeente
o pnieuw een taalvakantie voor anderstalige
k inderen. Tijdens deze stage ontdekken kinderen
van 4 tot 8 jaar op een leuke manier de Nederlandse taal.
De animatoren van Panta Rhei en meneer Babbelkous zorgen elke dag voor gevarieerde activiteiten.
De kinderen knutselen, spelen, koken, zingen … en
maken vooral veel plezier. Zo oefenen ze in een aangename context hun Nederlands. De a
 nimatoren
hebben hierbij aandacht voor het taalniveau en de
leeftijd van de deelnemers.
Ga mee op avontuur en schrijf je snel in!
Voor wie? Kinderen van 4 tot 8 jaar.
Wanneer? Van 24 tot 28 februari.
Activiteiten? Van 9 tot 16 uur.
Opvang? Van 8 tot 17 uur.
Waar? Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? 25 euro voor 5 dagen.
Tickets? Online via spl.ticketgang.eu
Heb je hulp nodig bij de inschrijvingen of wens je
meer informatie?
Bieke Pype, Sociale Campus, Fabriekstraat 1b, 1601
Ruisbroek, T 02 371 03 51, bieke.pype@sint-pietersleeuw.be of www.sint-pieters-leeuw.be/babbelkous

XX Vakantie-opvang 3WPlus
Ook tijdens de krokusvakantie biedt 3WPlus leuke
opvang aan.
Voor wie? Kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Voor alle kinderen gedomicilieerd in Sint-PietersLeeuw of waarvan de ouder(s) gedomicilieerd is
(zijn) in de gemeente. Ook alle kinderen die niet in
de gemeente gedomicilieerd zijn maar er wel
schoollopen zijn welkom.
Wanneer? Van 24 tot 28 februari.
Opvang en activiteiten? Van 7 tot 18 uur.
Waar? GBS Wegwijzer, Schoolstraat 11,
1601 Ruisbroek.
Prijs? Voor alle kinderen gedomicilieerd in Sint-
Pieters-Leeuw of waarvan de ouders in de
gemeente zijn gedomicilieerd alsook kinderen van
personeelsleden van gemeente, OCMW en politie
geldt een bijdrage van 10 euro per dag en 7,5 euro
per dag voor het tweede kind dat gelijktijdig wordt
opgevangen. Kinderen die niet gedomicilieerd zijn
in de gemeente maar er wel schoollopen betalen
15 euro per dag.
Tickets? Voor de vakanties dien je ten laatste één week
op voorhand in te schrijven via www.i-school.be/login.
Na het invullen van de schriftelijke overeenkomst
ontvang je een login en paswoord. Als je niet over
een computer of internet beschikt, kan je terecht bij
de coördinator.
www.3wplus.be/kinderopvang
of via opvang.spl@3wplus.be
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Zaal nodig?
CC Coloma verhuurt culturele
infrastructuur
Al jaar en dag zorgt het Cultuurcentrum Coloma
voor podiumvoorstellingen, tentoonstellingen,
vormingen, lezingen en schoolprojecten. Daaren
boven ondersteunt de cultuurdienst v
 erenigingen in
de uitvoering van hun project. De lokalen waar deze
activiteiten doorgaan, worden niet exclusief voor
behouden voor gemeentelijke activiteiten, maar
worden ook verhuurd aan v
 erenigingen, inwoners,
bedrijven … Ben jij op zoek naar een locatie om een
workshop te organiseren, je vrienden uit te nodigen
voor een verjaardagsdrink of om met je vereniging
een activiteit te o
 rganiseren? Dan kan je terecht in
één van onze locaties!
CC Coloma

Alle zalen zijn volledig uitgerust en beschikken over
een beamer en draadloos internet. In de gezellige
kelderbar die gratis ter beschikking wordt gesteld,
kan je na een vergadering gezellig napraten.

De Merselborre
In Vlezenbeek vind je het ontmoetingscentrum de
Merselborre. Het OC heeft een ruime theaterzaal
met comfortabele zetels en een podium. De zaal
beschikt over een technische ruimte waarin de
geluidsinstallatie (P.A.) kan worden opgesteld.
Daarmee leent de zaal zich perfect voor voor
stellingen, lezingen en andere podiumkunsten.
Maar je kan er ook terecht voor workshops, lessen
en recepties. Verder vind je in de Merselborre een
kantoorruimte, een vergaderzaal en een keuken.
Pastorie Vlezenbeek

Colomakasteel
Midden in het prachtige Colomapark vind je het
Colomakasteel. Deze unieke locatie heeft acht
zalen die zich perfect lenen voor kleine en grote
evenementen. Denk maar aan seminaries,
vergaderingen, lezingen, workshops, recepties en
zelfs tentoonstellingen. Een ruimte nodig waar je
met 40 personen kan vergaderen en genodigden
kan ontvangen voor een receptie? Dan kan je terecht in de Albrecht- en Isabellazaal, Maria-Theresia
zaal of in de Colomazaal. Ben je daarenboven op
zoek naar een r ustiek kader? Vraag dan zeker naar
de prachtige ‘Roosezolder’ op de derde verdieping.
Daarnaast biedt het Colomakasteel ook kleinere
vergaderzalen tot 15 personen.
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Pastorie Vlezenbeek
Sinds kort wordt ook de prachtig gerenoveerde
pastorie van Vlezenbeek die in 1895 werd op
getrokken, verhuurd. De grote zaal leent zich
uitstekend voor kleinere bijeenkomsten zoals baby
borrels. Daarnaast kan je er ook een vergaderlokaal
huren. Het gebouw is bovendien voorzien van een
lift en dus vlot toegankelijk.

Zonnig Leven

Gezocht:
enthousiaste
jongeren
voor ‘Boekenstoet:
voorlezen aan huis’
‘Boekenstoet' is een project waarbij een voorlezer
tussen februari en mei 10 keer gaat voorlezen bij
taalzwakke k inderen tussen 4 en 9 jaar.
Wegens groot succes en vooral de vele positieve
reacties van de families waar er werd voorgelezen,
wordt dit p
 roject opnieuw uitgewerkt.

Zonnig Leven
Het Zonnig Leven in Zuun is één van de grootste
zalen die onze gemeente ter beschikking stelt.
Ideaal voor familie- en vriendenfeesten,
workshops en lessen. Je kan de volledige zaal
huren of opsplitsen in twee d
 elen. Een kleine
keuken staat ter beschikking voor het opwarmen
van hapjes en kleine maaltijden. Er mag niet
worden gekookt.

De Molenborre
Ondertussen werd het ontmoetingscentrum de
Molenborre omgebouwd tot een schooltje en
gaan er zo’n 40 kleutertjes naar school. Maar
wist je dat er nog steeds een zaal met kleine
keuken beschikbaar is in het gebouw? Ideaal
voor recepties, v
 ergaderingen familie- en
vriendenfeesten.
Heb je vragen over de verhuur van bovenstaande zalen? Op www.colomaspl.be vind
je alle details en voorwaarden terug. Je kan
er ook een zaal reserveren. Extra materiaal
vraag je aan bij de u
 itleendienst. Hierover
vind je alle informatie via www.sint-pietersleeuw.be/uitleendienst.

Ben jij ouder dan 16 jaar, heb je wat tijd tussen februari
en mei, kun je je vlot verplaatsen met de fiets, het
openbaar vervoer, de wagen, de step ... en heb je zin
om hieraan mee te werken? Dan ben jij de vrijwilliger
die wij zoeken!
Wat verwachten wij van een ‘Boekenstoet’-vrijwilliger?
• Deelnemen aan een vorming voor alle Boekenstoetvoorlezers op zaterdagnamiddag 8 februari van 14
tot 16 uur in de hoofdbibliotheek.
• 8 x een uurtje voorlezen bij je voorleeskindje thuis.
• 2 x voorlezen in de dichtstbijzijnde bibliotheek.
• Samen met je voorleesgezin deelnemen aan een
activiteit tijdens de jeugdboekenmaand.
• Aanwezig zijn op het slotmoment op woensdag 27
mei van 18.00 tot 19.30 uur.
In ruil krijg je naast een onvergetelijke ervaring, een
vorming en ondersteuning ook een mooie beloning van
200 euro, mits het traject succesvol wordt afgerond.
Interesse? Reageer dan vóór 5 februari via T 02 370 28 80,
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of spring even binnen
op de jeugddienst, Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Cultuurdienst, Joseph Depauwstraat 25,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, cultuur@sint-pietersleeuw.be, www.colomaspl.be, T 02 371 63 08
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KLASSIEK

Vrijdag 7 februari
Revue Blanche

MUZIEK

Donderdag 6 februari
Imagine No Lennon
Al bijna 40 jaar is John Lennon in Rock-n-Roll
Heaven. Niemand evenaarde ooit zijn talent om
met popmuziek de vinger aan de pols van de maatschappij te houden. Geen enkele popster zaaide
ooit zoveel onrust, tot in het Witte Huis toe. Zijn
ultieme daad zit in ‘Imagine: just a brotherhood of
men’. Ga gewoon voor een wereldgemeenschap
vol mensen, met ‘nothing to kill or die for’. Hoe
actueel kan iets klinken? Reden genoeg voor een
herdenking opgebouwd rond ‘Give peace a chance’,
‘All you need is love’ en alle andere hits die uit de
pen en gitaar van Lennon vloeiden tijdens zijn
Beatle-jaren en solocarrière.
De bezetting is er overigens ook eentje om ‘u’ tegen
te zeggen; Jean Bosco Safari, Ben Crabbé, David
Piedfort, Marc Van Puyenbroeck en Steven Mintjens
bezorgen je een topavond!

Wanneer? Donderdag 6 februari.
Uur? 20.30 uur.
Waar? De Merselborre.
Inkom? 16 euro.

Koop je tickets online: www.colomaspl.be
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Op 7 februari neemt onze gemeente deel aan de 7e
editie van ‘Weg van Klassiek’ waarbij we m
 uzikale en
natuurkrachten oproepen in het Pajottenland en de
Zennevallei. Centrale gast is het kamermuziek
ensemble Revue Blanche met Klara’s 'Jonge belofte
van het jaar', Lore Binon, in de rangen. Op vrijdag
verklanken ze in onze g
 emeente de Belle Epoque
van Misia en zondag is Revue Blanche er weer in
 elancholisch programma.
Dilbeek met een m
19 uur: lezing en beeldprojectie ‘Brussel in 1900:
een Belle Epoque!’ door Roel Jacobs
Brussel-kenner Roel Jacobs vertelt hoe Brussel
eruit zag rond de eeuwwisseling. De triomf van de
burgerlijke verlichting is vandaag nog te zien in de
prachtige art-nouveauhuizen van architecten als
Victor Horta. Unieke beeldfragmenten tonen het
Brussel van de Belle Epoque … en van Misia!
20 uur: Sint-Pieterskerk: concert ‘Misia’
door Katharina Smets en Revue Blanche
Muze, model, mecenas. Misia Sert was het allemaal.
Talloze schilders en dichters (o.a. Renoir, ToulouseLautrec) hebben haar geportretteerd. De klein
 andaag
dochter van de Halse cellist Servais, laat ook v
nog van zich spreken. Revue Blanche brengt door
Misia geïnspireerde composities en radiomaakster
Katharina Smets grasduint in Misia’s leven.

Wanneer? Vrijdag 7 februari.
Uur? 19 uur.
Waar? Sint-Pieterskerk.
Inkom? Lezing en concert: 20 euro via cc Westrand.
Concert: 18 euro via cc Coloma. Lezing: 5 euro via
cc Coloma.
Het volledige programma vind je op
www.wegvanklassiek.be

Unisono: één
platform voor
Sabam en de
Billijke Vergoeding
Vanaf 1 januari regel je Sabam en de Billijke
Vergoeding met één licentie en via één betaling
op het platform van Unisono. Beheersvennootschappen Sabam, Playright en SIMIM sloegen de
handen in elkaar voor een efficiëntere en trans
parantere dienstverlening, om het de gebruikers
van hun repertoire zo eenvoudig mogelijk te maken.
Sabam? Billijke Vergoeding?
Je speelt muziek op de werkvloer, in je zaak of
tijdens je evenement? Dan maak je gebruik van
het (inter)nationale repertoire van Sabam, de
Belgische vereniging voor auteurs, componisten
en uitgevers. Daarvoor heb je een licentie nodig,
in ruil mag je vrij gebruik maken van hun repertoire. De vergoeding die je daarvoor betaalt, is
het auteursrecht.
FAMILIE

Zondag 9 februari
Sol Bemol – D’irque & Fien
Een koppel dat elkaar zoekt, elkaar verliest, elkaar
vindt, dat hoopt met de partituren van het leven
samen een concert te spelen. In duet balanceren ze
van plek naar plek, van ontmoeting naar b
 egroeting.
Een reis vol uitdagingen en verrassingen, herkenbaar
voor iedereen die nieuwsgierig is. Met hart en ziel
gebracht door creatief duo D’irque & Fien. Hun
voorstellingen, poëtisch en ontroerend, prikkelen en
kietelen de kinderlijke ziel die in eenieder schuilt. Hun
nieuwste voorstelling: ‘Sol bémol’, is onmiskenbaar
dromerig, grappig en voor iedereen die er zin in heeft.
Een samenwerking met CC 't Vondel.

Wanneer? Zondag 9 februari.
Uur? 15 uur.
Waar? CC ’t Vondel, Joseph Possozplein 40,

De Billijke Vergoeding is een wettelijke licentie die
je betaalt wanneer je opgenomen muziek speelt in
een publiek toegankelijke ruimte. Deze vergoeding
zijn naburige rechten en is een financiële compensatie voor het gebruik van het muzikale repertoire
van uitvoerende kunstenaars/artiesten en muziekproducenten.
Unisono
Het unieke platform van Unisono vereenvoudigt
aanzienlijk de aangifte en betaling van beide
licenties. Je hoeft niet langer twee aparte licenties
aan te vragen voor enerzijds de auteursrechten
(Sabam) en de naburige rechten (Billijke Vergoeding). Unisono centraliseert beide, met één licentie
en één betaling tot gevolg. Bovendien beperkt
Unisono zich niet tot muziekgebruik. Ook wanneer
je audiovisuele werken vertoont, een theaterstuk
opvoert of literaire en visuele werken wil gebruiken,
kun je via Unisono een licentie aanvragen.
Alle informatie vind je op www.unisono.be .

1500 Halle.
Inkom? 12 euro.
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Art nouveau met
Henri Jacobs
Henri Jacobs is een wat vergeten architect. Ten
onrechte, want na Victor Horta en Henri Vandevelde,
behoort hij zeker tot de top van de art-nouveau-
architecten. Hoog tijd voor een eerherstel, want ook
in onze gemeente zijn minstens negen bouwwerken
van zijn hand terug te vinden.

VADERS ZOON
Henri Jacobs wordt geboren op 3 december 1864
in Sint-Joost-ten-Node als zoon van een onderwijs
inspecteur. Een niet onbelangrijke factor in zijn leven,
want Jacobs zal zich ontwikkelen als grote scholenbouwer. Maar zijn eerste jaren worden gedomineerd
door de realisatie van arbeiderswoningen. Tussen
door, in 1894, tekent hij de plannen voor de nieuwe
parochiekerk van Ruisbroek. Twee jaar later mag hij
in de gemeente ook de nieuwe pastorij o
 ntwerpen,
vandaag huist hier vzw De Poel, en de gemeenteschool in de Kerkstraat waar we nu het gemeentelijk
kinderdagverblijf De Boomhut vinden.

De woning van
Henri Jacobs.
In Brussel krijgt hij stilaan ook meer opdrachten voor
particuliere woningen. Daar kan hij vaker zijn liefde
voor art nouveau in kwijt. Een mooi voorbeeld is zijn
eigen woning in Schaarbeek.

1905

vzw De Poel
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In 1905 keert hij terug naar Ruisbroek om er een
meisjesschool met onderwijzerswoning te ontwerpen
in de Schoolstraat. In september 1908 wordt de basis
school Wegwijzer ingehuldigd. Misschien is het
meest typische art-nouveau-element de p
 rachtige,
verfijnde stalen trap in de school. Voor de rest is zijn
architectuur die hij in de dorpen toepast eenvoudig
in vergelijking met zijn Brusselse realisaties. De stijlbreuk tussen hoofdstad en platteland kan je zowat
in al zijn ontwerpen doortrekken.

Gemeentelijke basisschool Wegwijzer

In het ontwerp van Wegwijzer herken je veel stijl
elementen die in zijn ‘plattelandsarchitectuur’
terugkomen, zoals het spel met gekleurde bakstenen
en afgeronde ramen. In de fijne details zoals de
lichtgekrulde stijlen tussen de ramen, wordt de liefde
voor art nouveau weer zichtbaar. We noemden
Jacobs al de grote scholenbouwer. In Sint-PietersLeeuw tekende hij voor de bouw of renovatie van
een nooit uitgevoerd schoolproject en maar liefst 5
scholen. Denk maar aan Den oude Top, Wegwijzer
en de gebouwen waar we vandaag de kunst
academie en de kinderdagverblijven De Boomhut
en Het Welpennest vinden.

De trap in Wegwijzer is
ontworpen in typische
art-nouveaustijl.

Den oude Top

Begraafplaatsen
Verder waagt Henri zich ook aan het ontwerpen van
begraafplaatsen zoals deze aan de Groot Bijgaarden
straat in Ruisbroek. Links en rechts van de ingangspoort plaatste hij twee dienstgebouwen waaronder
het dodenhuis. Deze werden in 1893 opgericht.

Begraafplaats in Ruisbroek

Smaak naar meer art nouveau? Kom dan zeker
naar de inleidende lezing van Brussel-kenner
Roel Jacobs. Hij vertelt je op 7 februari alles over
de prachtige art-nouveauhuizen en het Brussel
van de Belle Epoque. Daarna neemt Misia je
mee naar Parijs in dezelfde periode. Meer info
vind je op pg. 6.
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Respect in de sportclub: ‘Neen tegen pesten!’
Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren
zich uit op school, in hun favoriete sportclub of
jeugdbeweging. Maar soms loopt het mis en merk
je dat er ook in jouw club gepest wordt. Tijd om
daar wat aan te doen want pesten is één van de
grootste p
 roblemen in de ontwikkeling van
k inderen en jongeren.

Benieuwd? Dit zijn alvast de acties die we samen
ondernemen:
• De STIP-IT-actie: Ben je als trainer, speler, ouder,
vrijwilliger … betrokken bij een sportclub? Teken dan
tijdens de ‘Week tegen Pesten’ 4 bolletjes op je hand
en neem er een foto van. Stuur je foto vervolgens
door naar sportdienst@sint-pieters-leeuw.be. De
foto's zullen prijken op een affiche of banner met
de boodschap dat we pesten niet aanvaarden in
onze sportclubs.
• Antipest-activiteiten: Onze sportdienst biedt de
clubs verschillende spelletjes aan die bijdragen tot
een goede sfeer binnen de club. Tijdens een
stage, de trainingen, of wanneer er pestgedrag
wordt opgemerkt … zorgen deze spelletjes altijd
voor een leuk spelmoment!

Van 14 tot en met 21 februari vindt de 15 Vlaamse
‘Week tegen Pesten’ plaats. Overal in Vlaanderen en
Brussel maken scholen, jeugdverenigingen, sportclubs en ouderwerkingen het thema ‘pesten’
bespreekbaar.
de

Ook binnen de campagne ‘Respect in de sportclub’
werken we vanaf februari tot juni rond het thema
‘pesten’. Zo werkt de sportdienst, samen met de
sportverenigingen, een aantal acties uit die bijdragen
tot minder pestgedrag en een aangename sfeer en
groepsgevoel in de sportclub bevorderen.
‘Neen tegen pesten!’ wordt dan ook de nieuwe
s logan waarmee we een krachtig signaal willen
geven. In alle sportaccommodaties zal je deze
s logan op banners zien prijken en via een flyer
geven we tips mee voor wie wordt gepest of
getuige is van pestgedrag.
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• Aanspreekpunt of -persoon: Een pestvrije sport
omgeving heeft behoefte aan een laagdrempelig
aanspreekpunt en een duidelijke meldings
procedure die gekend is bij iedereen. Pesten
melden is positief en betekent hulp zoeken voor
jezelf of iemand anders. Daarom is het belangrijk
dat de clubs duidelijk laten weten aan ouders,
spelers, trainers … aan wie of waar ze pestgedrag
kunnen melden. Waar je pestgedrag kan melden,
kom je te weten via de website, de maandelijkse
nieuwsbrief, de jaarlijkse infobrochure ... van de
sportclub.
Sportdienst, Sportlaan 11,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 14 20
of sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

Het is menens met de goede voornemens
Meer bewegen staat jaarlijks steevast in de top 3
van goede voornemens. Voor 2020 is dat niet anders.
Maar wat ook vaststaat, is dat slechts 12 % die
goede voornemens volhoudt. Daarom engageert
Sport Vlaanderen zich opnieuw om gedurende 3
maanden alle deelnemers aan de actie ‘Goede
Voornemens’ te helpen om hun goede voornemens
deze keer écht vol te houden. Geen campagne
maar een duurzaam project met de ambitie om die
12 % serieus de hoogte in te sturen.

Je kan ook anderen inspireren door jouw ervaringen,
vorderingen, belevingen … te delen op sociale m
 edia.
Vermeld daarbij zeker de #sportersbelevenmeer.
Heb je vragen of tips nodig, aarzel dan niet om contact op te nemen met de sportdienst.
Sportdienst, Sportlaan 11,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 14 20 of
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

Inschrijvingen: https://www.sport.vlaanderen/sportersHeb je zelf een sportief voornemen en wil je ondersteund worden door 1 van de 5 volhouders? Schrijf
je dan in via de site van Sport Vlaanderen. Aan de
hand van een kleine vragenlijst word je ingedeeld
bij de volhouder die het best bij je past. Gedurende
3 maanden kan je dan zijn/haar ervaringen volgen
en ontvang je regelmatig een nieuwsbrief boordevol nuttige tips van de experten! Hou zeker ook de
Facebook- en Instagrampagina van Sport Vlaanderen
in het oog.

belevenmeer/voor-de-sporter/goede-voornemens/

EHBO-cursus voor jongeren
Jongeren tussen 14 en 30 jaar die actief zijn in jeugdwerking of het verenigingsleven kunnen op zaterdag
22 februari deelnemen aan een EHBO-cursus.
Van schaaf- en snijwonden tot reanimatie en driehoeksverband. Tijdens deze dag leer je de eerste
verzorging toe te dienen bij kleine en minder kleine
ongevalletjes. In deze cursus wisselen theorie en
praktijk af!

Wanneer? Zaterdag 22 februari.
Uur? Van 9.30 uur tot 17.30 uur.
Waar? Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 8,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? 5 euro. Inschrijven via de jeugddienst tot
10 februari. Plaatsen zijn beperkt.
Jeugddienst, Lotstraat 8,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 270 28 80
of jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

Leid(st)ers en animatoren: doe mee, want jij maakt
de wereld een beetje veiliger!
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Hartelijk Leeuw
Vrijwilligers, begeleiders, verenigingen,
(sport)clubs … elke dag zetten tal van
mensen zich in om van Leeuw een warme,
bruisende gemeente te maken.
Hoog tijd om deze hartverwarmende
verhalen in de kijker te zetten.

Agoria Solar Team met Leeuwse Ine
Verhaeren wint World Solar C
 hallenge
in Australië
In oktober 2019 won het Agoria Solar Team, een
Belgisch team van ingenieursstudenten aan de
Leuvense universiteit, de ‘World Solar Challenge’
in Australië. Ine Verhaeren uit Sint-Pieters-Leeuw
maakte deel uit van dat team. Wij konden Ine
strikken voor een interview over de uitdagingen
en de toekomst van zonnewagens.

Jullie namen al acht keer deel aan de wedstrijd,
wat maakte dat jullie nu wel de beker in de wacht
konden slepen?
‘We hebben veel kennis opgebouwd en hadden
een stevige basis om te beginnen. Deze editie zetten
we voornamelijk in op de afwerking van de wagen.
Het was de eerste keer dat we zelf het zonnepaneel
maakten. Tijdens de wedstrijd was er enorm veel
zijwind. Alle zonnewagens hebben hiervan de
gevolgen ondervonden, maar dankzij ons vierwielsturingssysteem konden wij de ‘body’ van de
wagen naar de wind richten waardoor de luchtweerstand lager was en de stabiliteit beter. Dat
zorgde ervoor dat we ook bij hevige zijwinden aan
een hoge snelheid konden blijven rijden’, vertelt Ine.
Welke zijn de grootste uitdagingen wanneer je met
een zonnewagen aan zo’n wedstrijd deelneemt?
‘Onze zonnewagen is op 15 maanden tijd ont
worpen, gebouwd en getest. Op zo’n korte tijd is het
belangrijk dat de wagen niet alleen klaar geraakt,
maar ook betrouwbaar is. Het is verleidelijk om steeds
extra ‘features’ aan de wagen toe te v
 oegen, maar
alles wat je toevoegt, moet ook grondig getest worden. De race loopt 3.000 km door de Australische
outback, met heel wat windhozen, windstoten en
zandstormen. Het is dus heel belangrijk dat de
wagen alles heelhuids doorstaat.’
Hebben jullie afwisselend gereden met de wagen?
Hoe ging dit praktisch in zijn werk?
‘Elke dag mocht de zonnewagen tussen 8 uur ’s
morgens en 17 uur ’s avonds rijden. Tijdens de race
zijn er 9 controlestops. Dat is eentje om de 300 km,
meteen ook het ideale moment om van piloot te
wisselen. Er was één teamlid die met de wagen reed,
Nelis Geurts. De tweede piloot was Bert L ongin, een
professioneel racepiloot, die al 2 keer de World Solar
Challenge heeft gereden.’

© Geert Vanden Wijngaert

Helemaal rechts juicht Ine voor de overwinning.
'In het Solar team kom je niet zo maar terecht ', zegt Ine:
‘Het team wordt samengesteld door alumni van het
Solar Team en de coach. Het is een echte sollicitatie
procedure waarbij je een cv en motivatiebrief moet
insturen en vervolgens verschillende gesprekken
moet ondergaan. Na de procedure kreeg ik te
horen dat ik geselecteerd was. Binnen het team ben
ik verantwoordelijk voor het marketingdepartement
en ben ik bezig met bedrijvenrelaties en financiën.
Een zonnewagen bouwen is namelijk niet goedkoop
en ik moest vaak op zoek naar partners die ons
zowel financieel als technisch willen ondersteunen.
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Wat vond je het meest spannende moment van de
de wedstrijd?
‘De laatste ochtend van de race stonden we op
de tweede plaats en hadden we maar 2,5 m
 inuten
achterstand op het eerste team, Vattenfall Solar
Team. Het was de eerste keer ooit dat we met het
Belgische Solar Team zo dicht bij de overwinning
stonden!’
Geloof je dat zonnewagens de toekomst zijn en
dat we er ooit allemaal mee zullen rondrijden?
‘De zonnewagens die wij bouwen zijn niet meteen
geschikt voor dagelijks gebruik aangezien er maar
één persoon in de wagen kan. Er is geen comfort
of bagageruimte. Er is wel een andere klasse w
 agens
in de World Solar Challenge, de cruiser-klasse. Zij
maken familiewagens op zonne-energie, wat dus
aantoont dat het wel degelijk kan! Uit het team
van Eindhoven is ook een start-up ontstaan die
commerciële zonnewagens maakt. Het kan dus!’
© Geert Vanden Wijngaert

Oproep
inspiratiegroep:
Samen werk
maken van
jeugdwelzijn
Sint-Pieters-Leeuw wil een warme gemeente zijn
voor al haar inwoners en neemt daarom in de
nabije toekomst diverse initiatieven die in het
teken staan van het welzijn van jongeren.
De grote krijtlijnen tekenen we graag samen uit
met jongeren, jongvolwassenen, ouders en
volwassenen die in hun vrije tijd of via hun job in
contact komen met jongeren. Heb jij interesse om
maximaal drie keer per jaar deel te nemen aan
een inspiratiegroep waar we ons laten inspireren,
op zoek gaan naar goede praktijkvoorbeelden
of pijnpunten blootleggen? Er worden geen z ware
engagementen verwacht, iedereen levert een
bijdrage naar e
 igen vermogen. Een warm hart
voor jongeren h
 ebben is de enige vereiste.
Wil jij ons helpen werk te maken van beter
jeugdwelzijn?
Jeugddienst, T 02 370 28 80,
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of
Welzijnsdienst, T 02 371 03 49,
sociale welzijnsdienst@sint-pieters-leeuw.be

Welke is je volgende uitdaging met het team?
Momenteel is er een nieuw team bezig met het
verbeteren van de zonnewagen 'BluePoint' door
middel van n
 ieuwe innovaties. Dit najaar z ullen ze
deze v
 erbeteringen testen tijdens een race. Welke
race dat wordt, mag ik jullie jammer genoeg nog
niet v
 ertellen. De geïnteresseerden kunnen dit
binnenkort te weten komen via de s ociale media
van het A
 goria Solar Team.
We wensen het team veel succes bij hun volgende
uitdagingen!
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