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Veilig terug
naar school!

© Tineke De Vos

Lees meer op pag. 22 en 23

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

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

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

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 • Nutsvoor-

zieningen • Tewerkstelling • ICT • Volksgezondheid en welzijn

Beste Leeuwenaar,
Ik hoop dat u een weldoende vakantie achter de rug
hebt en met veel energie het najaar tegemoet kijkt.
Leerlingen gaan opnieuw naar school. Voor de gemeente en de lokale politie is dit een uitgelezen moment om op verkeersveiligheid te focussen. Tegen eind
2015 verschijnen op heel wat gevoelige plaatsen in de
gemeente digitale borden die de gereden snelheid
afficheren. Deze borden hebben vooreerst een preventief doel. Tegelijk zal de politie strenger toezien op
snelheidsovertredingen. Zo willen we Leeuw verkeersvriendelijker maken voor kwetsbare weggebruikers
waaronder de schoolgaande jeugd.
Ook in digitale tijden blijft de bibliotheek een schatkamer voor uiteenlopende belevingen, van een goed
boek of mooie cd tot een spannende film. Vanaf nu
kan je online uitlenen en de geleende werken afhalen in ons nieuwe bibliotheekafhaalpunt in dienstencentrum ’t Paviljoentje in Ruisbroek. Ideaal voor wie
bijvoorbeeld slecht te been is.
Ondertussen kijk ik ernaar uit veel inwoners te mogen
begroeten op het derde Gordelfestival, op 6 september, een ideale gelegenheid om op een sportieve
manier onze mooie Vlaamse rand te verkennen. Zorg
dat je erbij bent!
Leeuw leeft! Blader door naar de achterzijde van
deze editie en ontdek hoe leuk het deze zomer was in
Leeuw!
Veel leesplezier,
Luc Deconinck,
burgemeester

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

Paul Defranc, OCMW-voorzitter/schepen
M 0471 05 42 06
paul.defranc@ocmwspl.be
BEVOEGDHEDEN: OCMW • Sociale zaken (inclusief

pensioenen algemeen)
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Interessante data!
Gemeenteraad
Donderdag 24 september 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
Woensdag 9 september van 9 tot 11 uur in het buurthuis 1601, Kerkstraat 10. Avondspreekuur op woensdag
9 september van 18 tot 20 uur in ‘t Paviljoentje,
Fabriekstraat 1 A.
INFO: dienst Maatschappelijke Veiligheid, T 02 371 63 18.

De Groene Beemd
genomineerd voor
koesterster
Op de grens van Sint-PietersLeeuw ligt een stuk groengebied, de Groene Beemd,
verborgen. De zogenaamde
‘beemd’ in Ruisbroek zit
ietwat verborgen tussen de
woonkern van Ruisbroek en
de R0-ringweg. Deze oude
Zennebeemd is zelfs voor veel inwoners van Ruisbroek een
onbekend en onbemind terrein. Regionaal Landschap
Pajottenland & Zennevallei, ProNatura en Sint-PietersLeeuw sloegen de handen in elkaar om Groen Ruisbroek
open te stellen voor natuurbeleving en recreatie.
Het behoud van dit stukje natuur is niet enkel voor ons
belangrijk maar ook voor verschillende diersoorten, onze
koesterburen. De huiszwaluw geniet van dit stukje groen in
de nabijheid van verstedelijkt gebied. De visvijvers en de
Laekebeek worden gewaardeerd door de watervleermuis
en de ijsvogel. De houtkanten, hooiland en bloemenweide zijn dan weer belangrijk voor vlindersoorten als het
bruin blauwtje en de sleedoornpage.
Elk jaar deelt de provincie een koesterster uit voor biodiversiteitsprojecten die een voorbeeld kunnen zijn voor
andere gemeenten. Onze gemeente werd genomineerd
voor dit project. Breng eens een bezoekje aan dit mooie
stukje natuur aan de sporthal van Ruisbroek. In het speelbos en op de speelterreinen kunnen de kinderen zich
uitleven. Je kan er wandelen langs de visvijvers en langs
de Laekebeek.

Breng je stem uit
De provincie nomineerde de beste projecten. Vergeet
niet te stemmen tussen 7 en 11 september via
www.koesterburen.be.
INFO: leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 63 53

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

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

Lerend netwerk
energie besparen
op bedrijfsbezoek
Samen met Voka, Unizo en het Agentschap Ondernemen zet de gemeente Sint-Pieters-Leeuw in op
energiezuinige bedrijven. Daarom organiseert het
gemeentebestuur, in samenwerking met de Raad
voor Lokale Economie, voor de Leeuwse handelaars
een bedrijfsbezoek aan de gebouwen van Colruyt.
Dit bezoek gaat door op 1 oktober en start om
19.30 uur in de Colruytgebouwen, Zinkstraat 1 te
1500 Halle.
Om organisatorische redenen vragen wij uw
aanwezigheid te bevestigen via 02 371 22 91 of
marleen_buijl@sint-pieters-leeuw.be.

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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Klimaatengagement
In mei vorig jaar besloot de gemeenteraad om het Burgemeestersconvenant
te ondertekenen. Hij verbindt zich hiermee om tegen 2020 20 % minder CO2 uit
te stoten. CO2 is met voorsprong het belangrijkste broeikasgas. Liefst 80 % van
het energiegebruik en de CO2-uitstoot is het gevolg van stedelijke activiteiten.
Lokale overheden staan dicht bij de bevolking en spelen daarom een cruciale rol bij het afremmen van de klimaatverandering.
Om onze doelstelling te behalen maakt het gemeentebestuur een klimaatactieplan op. Dit bevat alle maatregelen en acties die we zullen uitvoeren om
onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen. We startten met een nulmeting om
onze CO2-uitstoot in kaart te brengen.

Resultaten nulmeting
eigen
gebouwen
1,11%

openbaar
vervoer
0,82%

particulier en
commercieel
vervoer
45,27%

eigen vloot
0,13%

huishoudens
31,56%

tertiair
10,38%
industrie
8,65%
landbouw
1,82%

openbare
verlichting
0,25%

Uit deze resultaten blijkt dat 76,83 % van de CO2-uitstoot afkomstig is van particulier en commercieel vervoer en huishoudens (vooral verwarming van de
woning). Dit toont aan dat hier zeker aan kan worden gewerkt.
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Aandachtspunten
gemeentebestuur
Een eerste belangrijk doel is als
gemeentebestuur het goede voorbeeld te geven. Met het Masterplan
Gebouwen werd de toekomst van
ons patrimonium in kaart gebracht.
Op basis hiervan werd uitgewerkt
hoe we alle gebouwen energiezuiniger zullen maken (LED-verlichting,
isolatie, beglazing, …). Maar ook ons
wagenpark en de openbare verlichting verdienen de nodige aandacht
in ons plan.
De bedrijven (industrie en tertiaire
sector) hebben ook een belangrijk
aandeel in de CO2-uitstoot. Daarom
werd samen met de Raad voor Lokale Economie een lerend netwerk voor
bedrijven opgestart. Hier kunnen alle
bedrijven terecht met vragen over
energiebesparing.
Tot slot willen we de burgers ondersteunen. Zoals de nulmeting laat zien,
vormen inwoners de belangrijkste
bron van CO2-uitstoot. Samen met
Kyoto in het Pajottenland organiseren
we info-avonden en samenaankopen voor isolatie, dubbele beglazing
en dergelijke meer om het energieverbruik in de woning te verminderen.
We werken ook al even samen met
de Woonwinkel Zennevallei. Bij hen
kan je terecht met al je vragen over
premies, subsidies en voor advies
rond betaalbaar wonen. Op onze
website kan je terecht voor alle informatie rond energie besparen.
De auto is eveneens een grote
vervuiler. Met de uitbouw van een
goede fietsinfrastructuur en een
optimaal aanbod van het openbaar
vervoer willen we inwoners stimuleren
om voor een alternatief te kiezen.

We kunnen het niet alleen!
Ons klimaatactieplan is nog niet af.
We hebben jouw inbreng nodig.
Welke maatregelen en acties wil je
toevoegen aan ons plan? Waar kan
het gemeentebestuur je ondersteunen? Behoor je tot een vereniging
die ook wil werken rond klimaat?
Laat het ons weten: mail of bel naar
de milieudienst, of zet het op onze
Facebookpagina.
Op 14 september om 19.30 uur organiseren we een klimaatavond (ontvangst vanaf 19 uur) in het Kasteel
Coloma, Joseph Depauwstraat 25.
Iedereen is welkom, we willen samen
bespreken welke acties we zelf kunnen nemen. Er zijn zaken waar je misschien niet aan gedacht hebt, maar
die toch een grote invloed hebben.
Denk bijvoorbeeld aan de invloed
van je voedselaankopen en het
belang van lokale voedselproductie,
bio, de korte keten ... Op de klimaatavond kan iedereen vertellen welke
acties hij onderneemt en kunnen we
ervaringen uitwisselen. We kijken uit
naar je komst!

Derde Gordelfestival
zondag 6 september

Op zondag 6 september plaatst het Gordelfestival het veelzijdige, gastvrije en Vlaamse karakter van de Groene Gordel en de Vlaamse Rand
in de kijker. Met de fiets, te voet of zelfs te paard kan je je door de streek
laten verrassen op de verschillende themaparcours en in onze trefpunten. Trefpunten zijn traditiegetrouw het Bloso-centrum Hofstade en het
Provinciedomein Huizingen. Londerzeel is dit jaar de focusgemeente.
In het Bloso-centrum Hofstade kan je op 6 september in verschillende
themadorpen heel wat ontdekken. Je kan er genieten van muzikale optredens van onder andere Christoff. Provinciedomein Huizingen
profileert zich dan weer als ‘vitrine van de streek’ en laat je proeven van
het beste van de Groene Gordel met haar cultuur, streekproducten en
toeristische trekpleisters. Afsluiten in Huizingen doe je in stijl met Urbanus
en de Fanfaar.
Focusgemeente Londerzeel heeft een uitgebreid fiets- en wandelprogramma voor je in petto, maar ook mountainbikeroutes, highlandgames, een vijverloop en optredens van Bandits en Gene Thomas. Je
kan tevens terecht in de verschillende gemeenschapscentra in de faciliteitengemeenten Wemmel, Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem
en Kraainem en in Jezus-Eik, waar je kan deelnemen aan de familiefietstocht ‘Fiets-je-een-circus’, een familiewandeling van Wemmel naar
de PIVO-site en een Run & Bike door het Zoniënwoud. Anderstaligen zijn
zeker ook welkom op het Gordelfestival!

Gratis app
Ga je het liefst zelf op verkenning in de Groene Gordel? De gratis
Gordelfestival-app zet je meteen op weg en toont je de mooiste fietsen wandelroutes in de streek en alle bezienswaardigheden. Deze app,
ons volledige zomerprogramma en het aanbod op 6 september vind je
allemaal op www.gordelfestival.be.
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Bibliotheekafhaalpunt
in Ruisbroek

Zoek, klik en haal. Zo eenvoudig wordt boeken lezen in
Ruisbroek!
Vanaf september kan je in het dienstencentrum ’t Paviljoentje in Ruisbroek boeken, films en muziek uitlenen. Via
de online catalogus van de bibliotheek (sint-pieters-leeuw.
bibliotheek.be) maak je een keuze en plaats je reservaties. Die kan je drie dagen later ophalen in ’t Paviljoentje.
Voor wie in Ruisbroek woont en nu reeds naar het bibliotheekfiliaal gaat, betekent dit niet alleen een vertienvoudiging van het aanbod, maar ook een uitbreiding van
de openingsuren. In het Paviljoentje kan je immers iedere
werkdag terecht van 9.30 tot 17 uur.

Nieuw schooljaar
Kunstacademie
Op dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar in de
Leeuwse Kunstacademie. Kinderen vanaf 6
jaar, jongeren, volwassenen met of zonder
vooropleiding kunnen
er terecht voor lessen
waarnemingstekenen,
tekenen naar levend
model, schilderen,
beeldhouwen, monumentale boetseerkunst
en vele andere beeldende technieken.
kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be

Raadpleeg de nieuwe
schoolbrochure met alle info omtrent het nieuwe
schooljaar en inschrijvingen op www.sint-pietersleeuw.be of vraag een exemplaar aan via
kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op de
infosessie op dinsdag 1 september om 18 uur in de
Kunstacademie.
ADRES: Leeuwse Kunstacademie, Rink 2,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be.

INFO: Bibliotheek, T 02 371 22 64,

bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be.

Vlaams Trefpunt Laekelinde verhuurt zalen
Ben je op zoek naar de ideale locatie om te vergaderen,
presentaties of workshops te geven of je fuif te organiseren? Het Vlaams Trefpunt Laekelinde (Lotstraat 6) kan
hierbij de oplossing zijn. Wat kunnen we bieden?
• Een grote polyvalente zaal, uitgerust met een tooginstallatie en podiumelementen.
• Een bovenverdieping met een groot (52 m²) en kleiner
(35 m²) lokaal die zijn uitgerust met lesborden en WIFI.
• Een jeugdhuis dat je kan huren voor kleinschalige
activiteiten.
Voor vragen over de voorzieningen, de beschikbaarheid
en de prijzen kan je terecht bij de jeugddienst.
INFO: T 02 370 28 82, jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.
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Huis van het Kind organiseert
workshops voor ouders
Een kind opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Er komt zo
veel bij kijken. Daarom brengen we graag ouders samen
om van elkaar te leren. We geven zelf handige tips en
hopen ook van jouw ervaringen te leren.
Ben je benieuwd naar goede ervaringen met straffen en
belonen? Wil je graag weten hoe je een taal kan aanleren en welke voordelen dit heeft? Wil je jouw kind met
plezier naar bed laten gaan en ontdekken hoe je samen
een leuk slaapritueel kan inbouwen? Kom dan zeker naar
de workshops.
De workshops vinden elke laatste donderdag van de
maand plaats van 9.30 tot 11.30 uur en worden mee
verzorgd door Solidariteit voor het Gezin, Kind en Gezin,
de gemeente en het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw.
Tijdens de bijeenkomsten is er een vrijwilligster aanwezig
om eventueel op je kindje te passen en kan je met een
kop koffie of thee gedachten en ideeën uitwisselen met
andere ouders.
Zit je verder nog met vragen over opvoeding? Dan kan je
iedere donderdag tijdens het inloopmoment terecht bij
een medewerker van Kind en Gezin in het lokaal dienstencentrum Negenhof. Breng je kind gerust mee.

Wat en Wanneer:
• Workshop “Belonen en straffen”:
donderdag 24 september.
• Workshop “Hoe leer ik mijn kind Nederlands?”:
donderdag 29 oktober.
• Workshop “Met plezier gaan slapen”:
donderdag 26 september.
Uur: Telkens van 9.30 tot 11.30 uur. Onthaal vanaf 9.00 uur.
Prijs: Gratis.
Voor wie: Voor alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, …
Breng je kind gerust mee. Er is een speelhoekje en een
vrijwilligster aanwezig om op je kind te passen als dit nodig is.
Waar: Dienstencentrum Negenhof, Sint-Stevensstraat 62,
1600 Sint-Pieters-leeuw.
INFO: Sociaal Huis, Fabriekstraat 1, 1601 Ruisbroek
(Sint-Pieters-Leeuw), T 02 371 03 50, F 02 377 00 83,
sociale.dienst@ocmwspl.be of bij jouw verpleegkundige
van Kind en Gezin.

SINT-PIETERS-LEEUW
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Nederlands leren
en oefenen
In Sint-Pieters-Leeuw kan je al verschillende jaren Nederlands leren via het Centrum voor Volwassenenonderwijs
(CVO) GLTT en via het Centrum voor Basiseducatie De

Springplank. Voorts is er het aanbod van taalklassen
in de Leeuwse scholen en een aantal andere locaties
waardoor er een zeer ruime keuze is voor verschillende
doelgroepen: beginners en gevorderden, ouders met
schoolgaande kinderen, werkzoekenden, gepensioneerden enzovoorts.
Hieronder vind je naast een overzicht ook het aanbod
aan oefenkansen uitgewerkt door de gemeentediensten.

Aanbod

Info

Permanentie van het Huis van het Nederlands
• Info over de lessen Nederlands in de gemeente.
• Gratis taaladvies en screening.
• Elke woensdag van 9 tot 11.30 uur.
• Met of zonder afspraak.

Huis van het Nederlands, Ellen Marcoux
Sint-Stevenstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 380 84 84, M 0473 43 32 32
halle@huisvlaamsbrabant.be

Nederlands leren via het CVO-GLTT
Nederlandse taallessen voor volwassenen.
• Doorverwijzing via het Huis van het Nederlands.
• Op verschillende locaties en tijdstippen.
• Zowel jaarcursussen als intensieve cursussen.

CVO – GLTT
Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-leeuw
Online inschrijven via www.gltt.be

Nederlands leren via Centrum Basiseducatie
Nederlandse taallessen voor volwassenen.
• Doorverwijzing via het Huis van het Nederlands.
• Op verschillende locaties en tijdstippen.

CBE De Springplank – Afdeling Halle
Gemeenteplein 1, 1501 Buizingen
T 02 356 52 02, www.basiseducatie.be

Taalklassen voor anderstalige ouders in alle Leeuwse scholen
Nederlands leren op de school van je kind samen met andere
ouders.
• Gratis aanbod.
• Geen niveauvereisten.
• Met vrijwilligers van de gemeente.

Integratiedienst Sint-Pieters-Leeuw,
Isabelle Vanderhaegen
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 63 28, M 0497 51 68 74
integratie@sint-pieters-leeuw.be

Vrouwen leer- en praatgroep Nederlands
Aanleren woordenschat en basiskennis Nederlands.
• Voor vrouwen zonder voorkennis Nederlands.
• 2 x per maand op vrijdag van 9 tot 11.30 uur.
• Onder begeleiding van de buurtwerker.

Groep Intro – Lisa Van Eeckhout / Sonia Lagappe
Buurthuis Ruisbroek, Kerkstraat 10-12,
1601 Ruisbroek
M 0493 51 91 40, lisa.vaneeckhout@groepintro.be

Samen inburgeren
Samen met een Vlaamse coach Nederlands oefenen.
• Voor iedereen met een basiskennis Nederlands.
• Je leert ook je gemeente beter kennen.
• Gratis.

Integratiedienst Sint-Pieters-Leeuw,
Isabelle Vanderhaegen
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 63 28, M 0497 51 68 74
integratie@sint-pieters-leeuw.be

Leeskring voor anderstaligen
Nederlandstalige begeleiders helpen je boeken lezen in
eenvoudig Nederlands / de Wablieft! Krant lezen.
• Onder begeleiding van een vrijwilliger van de bibliotheek.
• 1 x per maand op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
• Gratis.

Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw, Katja Grammens
Hoofdbibliotheek, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 22 64, bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be

Taalpunt in de bibliotheek
Oefenmateriaal om zelfstandig Nederlands te leren en te oefenen.
• Uitlenen van cursussen, boeken, audio materiaal.
• Aanbod van Wablieft! Krant en boeken.

Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw, Katja Grammens
Hoofdbibliotheek, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 22 64, bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be

•

•

•

•

•

•

•
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Voordeelpas 65-plussers
Ben je 65-plusser? Dan kan je genieten van een voordelig Omnipas 65+ abonnement. Voor slechts 50 euro reis
je een jaar lang onbeperkt met alle reguliere bussen en
trams van De Lijn. En je hoeft er zelfs je deur niet voor uit
te komen als je al een MOBIB-kaart hebt. Dan krijg je van
De Lijn automatisch een brief, samen met een overschrijvingsformulier. Geld overschrijven en klaar! Vergeet de
gestructureerde mededeling niet als je aan homebanking
doet.

Ben je 65-plusser en heb je nog geen
MOBIB-kaart? Of heb je nog andere
vragen? Surf naar delijn.be/tarieven of
bel naar De LijnInfo op het nummer
070 220 200 (0,30 euro/min.).

Na de ontvangst van je betaling plaatst De Lijn automatisch je Omnipas 65+ op je huidige MOBIB-kaart. Je
MOBIB-kaart is immers geen vervoerbewijs op zich. Je kunt
ze het best vergelijken met een bankkaart. Die kun je ook
alleen gebruiken als er geld op je rekening staat.
Je Omnipas 65+ wordt geactiveerd zodra je je MOBIB-kaart
gebruikt na 1 september.

Lots of Fun …
No Stress

Praktisch

De dienstencentra organiseren al meer dan 25 jaar Engelse lessen voor senioren op een leuke en ontspannen
manier. Begin oktober gaan ze opnieuw van start.
Inschrijven kan vanaf 1 september.

Waar:
• LDC Meander: Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
(!GPS: Jan Vanderstraetenstraat 275)
T 02 370 88 80, F 02 377 26 88
wenke.peetroons@ocmwspl.be
• LDC ‘t Paviljoentje: Fabriekstraat 1 A, 1601 Ruisbroek
T 02 377 03 55, F 02 377 00 83
karin.poldervaart@ocmwspl.be
• LDC Negenhof: Sint-Stevensstraat 62,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 332 59 53, F 02 332 59 54, els.aerts@ocmwspl.be

9 klassen krijgen telkens 2 uur per week les van Véronique
Steens. Er zijn verschillende niveaus: beginners, gevorderden en conversatiegroepen.

Wanneer:
Van begin oktober tot begin juni.
Opgelet! Geen les tijdens schoolvakanties.

De lessen worden aangepast aan het ritme van de studenten. Er zijn geen examens, taken worden klassikaal
verbeterd en de nadruk ligt op het leren spreken. In de
conversatiegroepen worden actuele thema’s behandeld
en is er ook tijd voor cultuur.

Prijs:
• Inwoners Sint-Pieters-Leeuw: € 105.
• Niet-inwoners Sint-Pieters-Leeuw: € 150.

Dat is Engels leren in de lokale
dienstencentra!

Het sociaal contact is heel belangrijk. Voor of na de les
is er de mogelijkheid om samen iets te drinken. Aan het
einde van het schooljaar is er een spetterend feest en een
fantastische reis naar Engeland.
Tijdens de Opendeurdag van het Negenhof op zondag 20
september 2015 kan je al een voorsmaakje krijgen tijdens
een demoles. Je kan je ook meteen inschrijven.

Inschrijven:
• LDC Meander:
- donderdag 3 september, 9-12 uur;
- dinsdag 22 september, 9-12 uur.
• LDC ‘t Paviljoentje:
- dinsdag 1 september, 9-15 uur;
- vrijdag 18 september, 9-15 uur.
• LDC Negenhof
- woensdag 16 september, 9-12 uur;
- maandag 21 september, 13-17 uur.
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Bibliotheek opent eigen
speel- en taal-o-theek
Heb je altijd graag spelletjes gespeeld? Ben je benieuwd naar spelletjes die je nog niet kent? Wil je op een leuke manier het Nederlands ontdekken? Of wil je de klas uitdagen met een spannende
quiz? Dan ben je vanaf woensdag 16 september van harte welkom
in de gloednieuwe speel- en taal-o-theek van onze gemeente!
Samen met de bibliotheek, de dienst Integratie-Taalstimulering en
de jeugddienst hebben we gewerkt aan een mooie collectie spelletjes die je gratis kan lenen. De speel-o-theek richt zich vooral naar
kinderen tot 12 jaar, maar ook jongeren en volwassenen kunnen hun
gading vinden in ons aanbod.
Alle spelletjes staan in de hoofdbibliotheek, maar je kan
ze ook aanvragen in de filialen.
Speel je zelf ook graag een spelletje mee? Dat kan!
Op woensdag 16 september van 14 tot 16 uur kunnen
kinderen van 5 tot 12 jaar deelnemen aan onze eerste
spelletjesnamiddag. Inschrijven doe je in de bibliotheek,
T 02 371 22 64 of mail bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be.

Gezocht: nog meer gezelschapsspellen
Gezelschapspellen die nog in goede staat zijn, maar
waarmee je niet meer speelt, mag je altijd afgeven
in de bibliotheek. Zij krijgen een mooie plaats in onze
speel- en taal-o-theek!

Speelse Taalateliers Nederlands:
“Onderweg met Tuur”
Zit je in het eerste of tweede leerjaar en heb je zin om
te zingen, te knutselen en te sporten terwijl je kennismaakt met het Nederlands? Stort je dan samen met
Tuur in een nieuw avontuur en laat je tijdens zes speelse taalateliers onderdompelen in de Nederlandse taal.
Babbeltuur is een wekelijks atelier voor kinderen die
het Nederlands niet als moedertaal hebben. Het
kinderatelier is de ideale gelegenheid om gedurende
zes weken in het Nederlands te knutselen en te spelen!
Aan het einde van deze zes weken laten de kinderen tijdens een toonmoment zien wat ze geleerd en
gemaakt hebben.
Wanneer: elke woensdagnamiddag van 23 september
tot en met 28 oktober, telkens van 14 tot 16 uur.
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Waar: Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor wie: Anderstalige kinderen uit het 1e en 2e
leerjaar.
Kostprijs: 30 euro voor 6 woensdagnamiddagen.
INSCHRIJVINGEN EN INFO: Rhea Moonen,

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 63 02, taalbad@sint-pieters-leeuw.be,
www.sint-pieters-leeuw.be/babbeltuur.

Ezelsoor, gratis
boekenkaftdag
vrijdag 4 september

We zoeken
jou voor de
kinderraad!
Zit je in het 5e of het 6e leerjaar en
ben je tussen 10 en 12 jaar oud?
Loop je rond met enkele originele
ideeën voor onze gemeente? Dan
is de kinderraad iets voor jou! De
kinderraad komt een zestal keer per
schooljaar samen om te brainstormen over jouw ideeën of om een
actie op poten te zetten.
Interesse: Schrijf je zo snel mogelijk in!

Kom je boeken kaften
Voor gezinnen met kinderen vanaf het eerste leerjaar. Aan de ingang ontvangt elk kind een reuzenetiket. In ruil voor een ingevuld etiket ontvangt elk
kind vijf vellen kaftpapier, één blanco vel kaftpapier en twaalf etiketten.
Hiermee kan je tot 12 normale schriften/boeken kaften. We stellen gratis
vellen kaftpapier en etiketten beschikbaar, zolang de voorraad strekt.

INSCHRIJVEN: bij de jeugddienst op
het nummer 02 370 28 82 of via
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
of via onze website
www.sint-pieters-leeuw.be.

Helpende handen
Kan je nog niet goed kaften? Dan helpen vrijwilligers je graag op weg.

Illustratoren maken jouw gekafte boek uniek
Tekenaars voorzien jouw blanco gekaft boek of schrift van een fijne
tekening, zo wordt jouw boek of schrift uniek!

Creatieve workshops
Creatievelingen kunnen hier hun hart ophalen: een draagtas pimpen,
hun eigen gekaft schrift en/of etiket versieren, …

Gezocht: vrijwillige kafters
Mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, juffen, meesters, buren of
vrienden die vrijwillig mee willen kaften, melden zich bij
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.
Waar: Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198 te
1600 Sint-Pieters-Leeuw (Zuun), van 15.30 tot 19.30 uur.
INFO: Jeugddienst, T 02 370 28 80,

jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.
Ezelsoor is een project van de jeugddienst,
bibliotheek, integratie- en cultuurdienst in
samenwerking met Leeuwse verenigingen en
partners.
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Cultuurcentrum

COLOMA

CULTUUR IN PARK COLOMA
Zondag 27 september

TREKPAARDENDAG
9 - 16 uur: Vlaams-Brabants kampioenschap en
veulenkampioenschap Vlaanderen.
14 - 18 uur: tal van randanimaties voor kinderen: vliegend
tapijt, paardenmolen, ritje hoog op een paardenrug.

KUNSTENFOOR voor kinderen en
hun (groot)ouder(s)
13 – 16 uur
Kom samen met je papa, meter, opa of nonkel proeven
van allerhande kunstige workshops. Er is voor ieder wat
wils: je kan portretschilderen, bodypainten, naar de verhalenverteller luisteren, muziek spelen en nog veel meer. Heb
je van al dat knutselen en creëren even genoeg, dan kunnen jij en je familie je verder uitleven op de trekpaardendag. Het volledige programma kan je vanaf 20 september raadplegen op de gemeentelijke website.

KETNETBAND
16.30 uur
De Ketnetband is niet zomaar een kidsband. Het is de
coolste en leukste kidsband van het land die de wereld
van Ketnet op het podium brengt. Gekende covers,
swingende medleys en aanstekelijke eigen songs brengen
iedereen aan het dansen. Alle Ketnetters op post, want
Charlotte, Maureen en Thomas verwachten jullie vanaf
16.30 uur!
Cultuur in Park Coloma is gratis voor iedereen!
INFO: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be, T 02 370 28 80

VORMING

KALLIGRAFIE
Najaar 2015 - voorjaar 2016

Voor beginners, gevorderden en sterk gevorderden:
herhaling historische lettertypes. Nieuwe toets: de versierde letters en het derde basisalfabet. De unciaal die in de
loop der eeuwen meer dan 500 jaar in omloop was en in
de Angelsaksische landen tot grote bloei kwam.
Deelnameprijs: 75 of 60 euro met gebruik van eigen
materialen voor een reeks van 8 avonden.
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TENTOONSTELLINGEN

Opendeur in
Negenhof

HOMMAGE AAN KARLOS DE WILDE

20 september

Zwierige naakten, dromerig naast een bloem of een
schelp, hunkerend naar
vriendschap, liefde of dialoog
…
Karlos De Wilde zijn werk
ademt rust uit, gewichtloosheid, innerlijke mijmering,
overtuiging van eigen schoonheid en angstig wensend
zichzelf te mogen blijven. Of
in een notendop omschreven
hoe deze kunstenaar zijn ambacht tot leven wekt.
Vernissage: vrijdag 18
september om 20 uur.
Expositie: 19, 20 en 26
september van 14 tot 18 uur en 27 september van 10 tot
18 uur in kasteel Coloma.

ADI STEURBAUT EN
LUC VAN RUYSEVELT

Wil je ook eigen grenzen verleggen, nieuwe
technologieën ontdekken, sociale contacten
leggen of je lekker laten verwennen met heerlijke hapjes?
Met als thema THE SKY IS THE LIMIT opent lokaal
dienstencentrum Negenhof zondag 20 september 2015 zijn deuren voor alle nieuwsgierigen.
Iedereen is welkom!
Waar: LDC Negenhof, St-Stevensstraat 62 in
Leeuw.
Wanneer: Zondag 20 september van 14 tot
19 uur.

Weet je nog niet wat een lokaal
dienstencentrum is?
Kom dan zeker langs. Je zal versteld staan van
de leuke sfeer die er heerst. Je kan er oude
kennissen ontmoeten of nieuwe buren leren
kennen. Je kan ook gebruikmaken van heel
wat diensten of deelnemen aan activiteiten en
vormingen.

Wat is er te doen?
Kunstenaars Adi Steurbaut
en Luc Van Ruysevelt stellen
hun werk tentoon. Je hebt de
mogelijkheid de kunstwerken
te kopen. Beide kunstenaars
schenken een deel van hun
opbrengst aan De Poel vzw,
met vestigingen in Schepdaal,
Ternat, Ruisbroek, Sint-PietersLeeuw en Sint-Genesius-Rode.
Vernissage: vrijdag 4
september om 19.30 uur.
Expositie: 4 tot 13 september in kasteel Coloma.

• Seniorenrestaurant, wassalon, pedicure, vervoerdienst, sociale dienst, boodschappendienst en telefoonster.
• Maar ook hobbynamiddagen, kaarten,
rummikub, bingo, biljart, feesten, scrabble,
culturele en ontspannende uitstappen, …
• Lessen Engels of vorming rond digitale thema’s, kook- en baklessen, bloemschikken, …
• Sport zoals lijndans, aerobic, wandelen, fietsen, aquagym, petanque, …
• Of je lekker laten verwennen met massages,
nagels lakken, …
Kom langs! Wij kijken er naar uit.
Neem alvast eens een kijkje op de Facebookpagina lokale dienstencentra Sint-Pieters-Leeuw.

INFO: CC COLOMA, T 02 371 22 62,

cultuur@sint-pieters-leeuw.be
Surf naar www.colomaspl.be of
naar onze Facebookpagina
www.facebook.com/cultuurcentrumcoloma

INFO: Els Aerts, centrumverantwoordelijke
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 332 59 53, els.aerts@ocmwspl.be.
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Activiteitenkalender

SEPTEMBER

in Sint-Pieters-Leeuw

Meer activiteiten op www.uitinsint-pieters-leeuw.be

DINSDAG 1 SEPTEMBER
De Ademcirkel - Bewust Verbonden
Ademen in Groep. Stress en spanningen loslaten en tegelijkertijd aan
burn-out en depressie preventie
doen. Ontvangst vanaf 19 uur - start
om 19.30 uur in CC Coloma. Info:
bewustverbondenademen@telenet.
be, www.deademcirkel.be.
DINSDAG 1 TOT 29 SEPTEMBER
Naailessen. Voor beginners en gevorderden. In CC. Coloma. Iedere dinsdag van 12.30 tot 15.45 uur en van
18.45 tot 21.30 uur. Iedere donderdag
van 12.30 tot 15.45 uur. Info: inschrijving ter plaatse of via website: http://
cvo-svv-brabant.be/inschrijven/index.
html. Org.: CVO Vlaams Brabant.
DINSDAG 1 TOT 29 SEPTEMBER
Zwemmen. Op dinsdagavond kunnen volwassenen leren zwemmen,
gewoon op eigen ritme baantjes trekken, hun stijl verbeteren of aanleren
o.l.v. een gekwalificeerde trainer.
Info: fvandersteen@telenet.be.
WOENSDAG 2 TOT 30 SEPTEMBER
Aqua-gym. Gymnastiek in het water.
Het is een volledige, gemakkelijke
en toegankelijke sport die heilzaam
is voor het lichaam, het hart en de
moraal. Wildersportcomplex. Info:
francoise@waterleeuwen.be,
www.waterleeuwen.be. Org.:
Zwemclub De Waterleeuwen.
DONDERDAG 3 SEPTEMBER
Vrouw in beweging. Opnieuw in contact te komen met wie we echt zijn
als vrouw. Van 20 tot 21.30 uur. Info:
hildedeblieck@telenet.be. Org.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
ZATERDAG 5 SEPTEMBER
OPENMUZIEKDAG. Kom kennismaken
met onze harmonie en volg deze instrument- en notenleerlessen of onze
samenspelklas. Parochiale School
Sint-Lutgardis van 14 tot 16 uur. Info:
0494 13 41 19, khslzuun@gmail.com.
Org.: koninklijke harmonie Sinte-Lutgardis Zuun.
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ZATERDAG 5 TOT 19 SEPTEMBER
Duikinitiaties. Sportduiken, iets voor
jou? Heb je je altijd al afgevraagd
wat er zich onder de waterspiegel
afspeelt? Ontdek de technieken van
de duiksport. Zwembad Wildersportcomplex van 19 tot 20 uur. Info: 0476
58 06 24, contact@waterduivels.be,
www.waterduivels.be. Org.:
De Watertrollen -en Duivels.
ZONDAG 6 SEPTEMBER
Ruildag Hobby- en Verzamelaarsclub. Ruildag allerlei voor leden en
niet leden. De Merselborre van 14
tot 17 uur. Info: weebau@telenet.be.
Org.: Hobby -- Verzamelaarsclub SintPieters-Leeuw.
MAANDAG 7 TOT WOENSDAG 30
SEPTEMBER 2015
Yoga. Gratis proefles. Mogelijkheid
tot meditatie op maandagavond om
20 uur. CC De Merselborre 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: 02
377 43 85, yoga-vlezenbeek@hotmail.
com. Org.: Yoga vereniging - Vlezenbeek.
MAANDAG 7 & 21 SEPTEMBER
Wandelen. Wandelen langs de landelijke wegen van het Pajottenland.
Parking gemeentehuis 13.30 tot 15.30
uur. Info: 02 377 87 50, vrouwen-metvaart@hotmail.com. Org.: kvlv sintpieters-leeuw.
DINSDAG 8 SEPTEMBER
Wandeling. Wandeling van +/- 8 km
Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw
van 13.30 tot 16 uur. Info: 02 378 39
64, vellemans.chris@gmail.com. Org.:
Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DINSDAG 8 SEPTEMBER
Koken uit de moestuin. Sint-PietersLeeuw Parochiecentrum van 19 tot
21.30 uur. Niet-leden: 3 euro, leden:
gratis. Info: 02 378 39 64, vellemans.
chris@gmail.com. Org.: Femma SintPieters-Leeuw Centrum.

DONDERDAG 10 SEPTEMBER
Voorafgaande zorgplanning biedt de
mogelijkheid om je familie en zorgverleners duidelijk te maken welke
zorgen je wenst wanneer je zelf niet
meer in staat bent beslissingen te nemen. In café ‘De Grove’ 14 tot 16 uur.
Info: 02 356 85 88, thuiszorg@mut403.
be. Org.: vzw Liever Thuis LM en het
RDC van de Liberale Mutualiteit van
Brabant.
DONDERDAG 10 SEPTEMBER
Erfenissen en nalatenschappen.
Ontdek er alles over! Zonnig Leven
van 19.30 tot 22 uur. Info: 02 377 87
50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
Org.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
VRIJDAG 11 SEPTEMBER
Sportdag Inkendaal. Een sportdag
voor personen met een fysieke beperking. Je kan kennis maken met
verschillende sporten: schermen,
drums alive, karate, volksspelen,
wandelen, fietsen, Afrikaanse dans,
boccia, ... Revalidatieziekenhuis
Inkendaal van 9.30 tot 16 uur. Info:
sport@inkendaal.be. Org.: Sportdienst
Vlaamse Gemeenschapscommissie
(VGC).
DINSDAG 15 SEPTEMBER
Naaisalon. Ervaren naaisters helpen
onervaren naaisters met hun project.
Sint-Pieters-Leeuw Parochiecentrum
van 19 tot 21 uur. Info: 02 3783964,
vellemans.chris@gmail.com. Org.:
Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DONDERDAG 17 SEPTEMBER
Yoga. Op een rustige manier en in
een ontspannen sfeer werken aan de
conditie. Zonnig Leven van 19.45 tot
21 uur. Niet-leden: 20 euro/10 beurtenkaart, leden: 10 euro. Info: 02 377
87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.
com. Org.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
DONDERDAG 17 SEPTEMBER
Lifestyle: natuurlijke antibiotica. Hoe
kun je je gezondheid tijdens de winter
op een natuurlijke manier positief beïnvloeden? CSL Centrum SInt-Lutgardis van 19.30 tot 22 uur. Info: 0479 265

364, hildedeblieck@telenet.be. Org.:
Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
VRIJDAG 18 SEPTEMBER
Aan de slag met Windows 8. Je
maakt kennis met de basishandelingen en het nieuwe startscherm. Ook
het installeren van apps, het gebruiken van basisapplicaties en het
werken met Onedrive. LDC Meander
van 9 tot 16 uur. Info: 02 454 54 01,
info@archeduc.be, www.archeduc.
be/scarabee/2121. Org.: Archeduc Volkshogeschool Halle-Vilvoorde.
ZONDAG 20 SEPTEMBER
Publieke schieting Staande Wip.
Puntenschieting op staande wip met
traditionele handboog. Geen vizieren
of katrolbogen toegelaten. Inleg: 6
euro Schuttershof Sint Sebastiaan SPL.
Van 14 tot 18 uur. Info: www.sintsebastiaan.be.
ZONDAG 20 SEPTEMBER
Dag van de Landbouw. Tientallen
bedrijfsleiders gunnen je graag een
blik op hun werk, producten en het
leven op deze land- en tuinbouwbedrijven. Het thema is ‘Het begint bij
ons’. In onze gemeente neemt familie
Leyssens van Hof te Berchemveld
(Brabantsebaan 375a in Sint-Laureins-Berchem) deel. Tijdens de Dag
van Landbouw kun je tussen 10 en
18 uur het hele bedrijf bezichtigen. Er
kan van alles geproefd en gekocht
worden. Voorts wordt er ook animatie
voorzien. Info: www.dagvandelandbouw.be of www.berchemveld.be.
DONDERDAG 24 SEPTEMBER
Bloemschikken: Feesten tussen
bloemen. Werken met eenvoudige
en budgetvriendelijke materialen. De
lesgever zorgt voor alle materialen.
Je brengt een snoeischaar, vuilniszak
en een plastiek mee. Zonnig Leven
van 19 tot 22 uur. Niet-leden: 35 euro;
KVLV-leden: 30 euro. Info: 02 377 87
50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
Org.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
WOENSDAG 30 SEPTEMBER
Naaisalon. Voor beginners: de eerste
stappen in handnaaien. Voor de durvers: leer je stikmachine kennen en
we helpen je bij jouw naai projecten.
CSL Centrum SInt-Lutgardis van 19.30
tot 22 uur. Info: 0479 265 364, hildedeblieck@telenet.be. Org.: Femma
Sint-Pieters-Leeuw Zuun.

TORENFEESTEN

Noteer alvast de Torenfeesten op zondag 11 oktober in je agenda!
Vanaf 14 uur start de feestelijke viering van de toren en dit naar aanleiding
van de restauratie van de kerk.
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Gezocht…
Vrijwilligers natuureducatie
Pajottenland & Zennevallei
Heb je een warm hart voor natuur? Wil je dit graag delen
met kinderen en jongeren? Plattelandscentrum De Paddenbroek (Gooik), Provinciedomein Huizingen (Beersel) en
het Moeras van FeliXart (Drogenbos) zijn dringend op zoek
naar vrijwilligers om klasbezoeken te begeleiden. Voor het
eerst wordt samengewerkt voor de drie locaties, dus je
leert de hele streek kennen.
Als begeleider van natuureducatie heb je een fijne hobby, die veel voldoening geeft en je jong houdt. Elke klas
die je begeleidt, geeft je een nieuwe dosis enthousiasme
en inspiratie! Volg de nieuwe cursus ‘begeleider natuureducatie’. Je krijgt basisinzichten mee over natuur, brengt
een bezoekje aan de drie domeinen en leert aan de slag
gaan met educatieve pakketten.
Nadien kan je dadelijk meewerken als vrijwilliger om klasbezoeken te begeleiden bij De Paddenbroek, Huizingen
of FeliXart.
INFO:

• Cursus: vier dagen en drie halve dagen van 4 september tot 2 oktober .
• Doelgroep: iedereen met interesse om klasbezoeken te
begeleiden (geen voorkennis vereist).
• Programma en inschrijven:
www.pajot-zenne.be/natuureducatie
Deze cursus is een samenwerking van het Regionaal Landschap
Pajottenland & Zennevallei, De Paddenbroek, Provinciedomein
Huizingen, het FeliXart Museum en Provincie Vlaams Brabant.

Lesgever/lesgeefster aerobic
Voor de lokale dienstencentra zijn we op zoek naar een
enthousiaste lesgever/lesgeefster aerobic.
Ben je sportief? Ken je heel wat leuke danspasjes en leer
je deze ook graag aan? Maak je graag van een uurtje
sport het allerleukste evenement van de dag? Weet je je
mannetje te staan bij een divers doelpubliek?
Ja? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat moet je doen? Nu contact opnemen en solliciteren!
Wat: 3 x per week een uur aerobic geven aan sportieve
senioren. Je wisselt spierverstevigende oefeningen af met
leuke danspasjes op sfeervolle muziek.
Je doet dit op zelfstandige basis en krijgt een vergoeding
per uur.
Waar: In de lokale dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw
• LDC Meander, Welzijnsweg 2 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
• LDC Negenhof, Sint-Stevenstraat 62 in 1600
Sint-Pieters-Leeuw.
• LDC ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek
(Sint-Pieters-Leeuw).
Wanneer:
• Elke dinsdag in de Meander van 9 tot 10 uur
• Elke donderdag in het Negenhof van 9 tot 10 uur en
’t Paviljoentje van 10.30 tot 11.30 uur.
INFO: Karin Poldervaart, centrumcoördinator,

T 02 377 03 55 of karin.poldervaart@ocmwspl.be.

Het vrijwilligersloket zoekt (M/V) medewerker buurtwerking
Voor de buurtwerking in Ruisbroek zijn we op zoek naar
gemotiveerde vrijwilligers die de verschillende werkingen willen ondersteunen.
Je begeleidt spelletjes- en knutselnamiddagen in de
kinderwerking, je neemt deel aan gezinsuitstappen,
je ondersteunt de buurtwerker bij het uitwerken van
buurtactiviteiten.
Profiel: Open, gemotiveerd, jong van geest. Openheid
voor mensen van andere culturen, een hart voor
kinderen. Zin om te spelen, knutselen, op uitstap te
gaan, …
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Aanbod: Ontspannende en leerrijke ontmoetingen
met inwoners uit de gemeente. Werken binnen een
dynamisch team van buurtwerkers. Leuke activiteiten
en uitstappen.
Interesse? Neem contact op met de dienst
Maatschappelijke Veiligheid: T 02 371 63 18,
maatschappelijkeveiligheid@sint-pieters-leeuw.be.

Plantjesweekend
Awel, ik wil…
… een vrijwilliger worden bij Awel?
Als vrijwilliger bij Awel luister je naar de vragen en
verhalen van kinderen en jongeren, denk en voel
je met ze mee en maak je het verschil voor die
ene jongere of dat kleine meisje. Je kiest zelf langs
welke weg je dat wil doen: telefoon, e-mail, chat of
forum.
Awel, ik wil nog meer en schrijf me in!
Surf naar www.awel.be/word-vrijwilliger of geef
een seintje via info@awel.be of T 02 534 37 43.

Al sinds 1995 verkopen duizenden vrijwilligers tijdens het
derde weekend van september azalea’s. De 21ste editie
van het Plantjesweekend vindt dit jaar plaats op 18, 19
en 20 september. De opbrengst van de verkoopactie
gaat naar psychosociale projecten voor kankerpatiënten, naar het Kankerfonds, naar hulp voor kinderen met
kanker enzovoorts. Dit jaar gaat bijzondere aandacht
naar de gevolgen van kinderkanker op lange termijn.
Tijdens het hele weekend zullen in onze gemeente op
verschillende plaatsen plantjes aangeboden worden.
Op zaterdag 19 september zal naar jaarlijkse traditie opnieuw een huis-aan-huis plantjesverkoop plaatshebben.
Dit gebeurt telkens dankzij de medewerking van het
gemeentebestuur en talrijke vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Hoe meer mensen zich inzetten, hoe meer
de actie kan opbrengen!

Koop een azalea voor 7 euro

Zin om je steentje bij te dragen? Zoek je een leuke activiteit om samen met je jeugdbeweging te organiseren?
Als verkoper heb je folders ter beschikking die je kan
meegeven wanneer mensen vragen waar het geld van
de verkoop naartoe gaat. De actie kan ook rekenen op
promotie via een spotje op radio en tv en voorzitter Frank
Deboosere vermeldt het Plantjesweekend graag tijdens
zijn weerbericht.
Azalea’s verkopen is een prettige manier om je in te zetten voor Kom op tegen Kanker. Zin om het te proberen?
GEEF ONS EEN SEINTJE: Dienst Volksgezondheid,
T 02 371 22 18, F 02 371 63 29,
ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be.

We zoeken een nieuwe
uitbater voor De Koetsier
De vzw CC Coloma gaat over tot een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor
de concessie m.b.t. de uitbating van taverne de
Koetsier, J . Depauwstraat 27 – 1600 Sint-PietersLeeuw en dit met ingang van 01/01/2016 tot en
met 31/12/2024.
Geïnteresseerden kunnen het bestek met inschrijvingsformulier bekomen bij het secretariaat van de
vzw Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 63 20 – M 0497 51 68 85.
De inschrijver moet een businessplan voorleggen
en dit samen met het inschrijvingsformulier indienen
uiterlijk 1 oktober 2015. De voorwaarden kan u in
het bestek terugvinden. Er is geen publieke opening
van de offertes.
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Vervang je loden waterleidingen
Gezond water

ook jouw zorG

• Aantikken met een metalen voorwerp geeft een dof
geluid;
• Een loden waterleiding heeft geen koppelstukken maar
wel verdikkingen aan kruispunten.

Vlaanderen
is milieu

Vlak naast de watermeter liggen de leidingen meestal
bloot: daar kun je makkelijk nagaan of ze uit lood bestaan. Twijfel je of een leiding van lood is gemaakt, vraag
dan advies aan een loodgieter.

Ik kan mijn loden leidingen niet vervangen.
Wat nu?

VerVanG
Loden LeIdInGen
Werd je woning voor 1970 gebouwd?

Dan zijn er misschien nog waterleidingen in lood. Die vervang je best, want lood is giftig.
Kijk op www.vmm.be/gezondwater

Stel je vraag
aan de overheid.
Bel 1700

VU: Michiel Van PetegheM - VMM

Hoe herken je een loden leiding?

Tot 1970 legde men in heel wat huizen loden waterleidingen. Lood is sterk, waterdicht en toch buigzaam: het
ideale materiaal. Intussen weten we dat lood giftig is.
Het stapelt zich op in het lichaam en tast het skelet, de
organen en het zenuwstelsel aan. Vooral baby’s en jonge
kinderen kunnen ziek worden als ze water met lood drinken. In de nieuwe campagne ‘Gezond water, ook jouw
zorg’ roept de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op
om loden leidingen te vervangen.
Gezinnen die in een ouder huis wonen, doen er goed
aan hun woning te controleren. Dat geldt ook voor
gerenoveerde huizen, want niet elke renovatie gebeurt
even grondig.

Hoe herken je loden leidingen?
Lood kun je niet uit je drinkwater halen door het te koken.
De leidingen vervangen is de beste keuze. Maar hoe
weet je of een leiding van lood is?
• Een loden waterleiding is grijs van kleur, een koperen
leiding is roodbruin of lichtgroen;
• Lood is niet magnetisch. Kun je een magneet aan de
leiding hangen, dan is ze veilig;
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In sommige gevallen is het niet mogelijk om loden
waterleidingen op korte termijn te vervangen. Omdat
je bijvoorbeeld de vloer moet openbreken of omdat er
geen budget is voor een grondige renovatie. Neem dan
maatregelen om de blootstelling aan lood via je kraantjeswater te beperken.
• Gebruik geen water dat lang heeft stilgestaan in de leidingen. Lood lost op in stilstaand water. Na een nachtje
slapen of een lange werkdag laat je kraantjeswater
best eerst een tijdje lopen voor je ervan drinkt.
• Lood lost makkelijker op in warm dan in koud water.
Neem dus koud kraantjeswater en kook dat om koffie te
zetten of eten klaar te maken.
• Zwangere vrouwen en kleine kinderen tot 6 jaar beperken best het gebruik van kraantjeswater.
• Overweeg de aanleg van een tijdelijke nieuwe toevoer
naar de belangrijkste afnamepunten. Vaak is het haalbaar om enkel de toevoerleiding naar bv. de keuken
te vervangen. Zo kan je de blootstelling aan lood sterk
reduceren.
MEER WETEN: www.vmm.be/gezondwater of kom langs in

de woonwinkel.
Adres: Woonwinkel Zennevallei (Sint-Pieters-Leeuw),
Pastorijstraat 21 (Gemeentehuis), T 02 371 22 68,
www.woonwinkelzennevallei.be.
Openingsuren: Maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9 - 12 uur (of na afspraak).

Vacatures
Wij zoeken voor onze gemeentediensten…
Coordinator technische zaken (m/v)

B1-B3-niveau – in voltijds contractueel verband - onbepaalde duur

Verantwoordelijke jeugdinfrastructuur (m/v)

B1-B3-niveau – in voltijds contractueel verband - onbepaalde duur

Technisch assistenten (arbeiders) – Verschillende arbeidersploegen (m/v)
D1-D3-niveau – in voltijds contractueel 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,
sandra.vandevelde@sint-pieters-leeuw.be.

Selectieprocedures & werfreserves
Als je slaagt voor de selectieprocedure word je volgens je
behaalde resultaat opgenomen in een werfreserve. Deze
werfreserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en kan
max. verlengd worden met 2 jaar.
De selectieprocedures gaan door in het najaar 2015.

Je diploma
Voor de functies van coördinator technische zaken of
verantwoordelijke jeugdinfrastructuur heb je een bachelordiploma nodig of een diploma van het hoger
onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld
onderwijs.
Voor de functie van technisch assistent is geen diploma
nodig.

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 relevante beroepservaring wordt gevalideerd.
• Maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer
of fietspremie alsook een aanvullend pensioen.

Solliciteren per post, tegen ontvangstbewijs
of per e-mail

Bezorg je inschrijvingsformulier en cv samen met een
kopie van je diploma per post 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.
Op 29 september 2015 sluiten we deze vacature af en
aanvaarden wij voor deze functies geen kandidaturen
meer.

Praten over dementie. Omdat praten helpt!
Ken je ook iemand met dementie? Of wil je er meer
over weten?
Op donderdag 17 september komt Liliane Esselens
praten over keuzes maken in de zorg rond levenseinde
voor personen met dementie.

Liliane Esselens is zelf hoofdverpleegkundige in een
woonzorgcentrum en werkt als vormingsmedewerker
voor het expertisecentrum Dementie Memo.
Het praatcafé gaat door in het lokaal dienstencentrum
Meander van 19.30 tot 21.30 uur. De deuren gaan open
vanaf 19 uur.
Iedereen is welkom!
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Jubilarissen

Gouden bruiloft 5 juni

Robert De Boey (76) en Christiane Tielemans (67)

Gouden bruiloft 15 mei

Roland Fievez (73) en Magdalena Michiels (69)

Briljanten bruiloft 6 mei

Henri Spletincx (87) en Lucienne Vanvolsum (85)

Gouden bruiloft 12 juni

Freddy Schamp (72) en Victorina Januarius (73)

Diamanten bruiloft 21 mei

August Borloo (84) en Romaine Bertels (85)

Gouden bruiloft 12 juni

François Baukens (72) en Paula Pilette (71)

Gouden bruiloft 21 mei

Roger Danau (73) en Jeannine Godecharle (70)
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Jubilarissen

100-jarigen

Gouden bruiloft 10 juli

6 juni
Albert Van Houtte

Gouden bruiloft 17 juli

Wilfried Robaert en Andrea Moyaert

3 juni
Marie De Crem

Vaste benoeming

Pensionering

Florentius Cummins en Josiane D’haeseleer

Van harte proficiat!

Bart Van Onsem

Lut Krachtmans

Vanaf 1 juli werd Bart Van Onsem
in vast verband benoemd als
sportfunctionaris.

Lut Krachtmans geniet met ingang
van 1 juli van haar pensioen. Zij was
tewerkgesteld als administratief
medewerkster/kassierster in het
gemeentelijk zwembad.

Wij danken haar voor de inzet en de goede samenwerking.
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Is het nu 30, 50, 70 of 90 km/u?
Vind jij het ook niet altijd evident om te achterhalen welke
snelheidsregels er moeten worden toegepast? Vraag jij
je wel eens af waarom er in jouw straat een snelheidsbeperking geldt van 70 km/uur en twee straten verder een
beperking geldt van 50 km/uur? De gemeenteraad van
27 maart 2014 besliste komaf te maken met de willekeur
omtrent de snelheidsbeperkingen in onze gemeente.
De snelheidsregimes worden in onze gemeente volledig
geharmoniseerd. Geen afwisselende verkeersborden
en snelheidslimieten meer die verwarring zaaien maar
uniformiteit en duidelijkheid. Op dit moment stellen onze
arbeiders alles in het werk om de verkeersborden zo snel
mogelijk te vervangen, indien nodig.

4 snelheden in Sint-Pieters-Leeuw

70

Max. 70 km/u

ZONE

Sint-Pieters-Leeuw

50

Max.
50 km/u

We zetten de regels even op een rijtje:

• Wat binnen bebouwde kom?
Overal 50 km/u, behalve voor centrumgebieden en
schoolomgevingen, waar 30 km/u geldt
• Wat buiten de bebouwde kom?
- Op het hoofdwegennet geldt een snelheidsregime
van 70 km/uur.
- Voor de binnengebieden geldt 50 km/uur met zonale
geldigheid.

ZONE

30

Max. 30 km/u

Nog niet helemaal mee? De afbeelding biedt wat meer
duidelijkheid en zo hoef je voortaan ook niet meer te
vrezen voor de snelheidsboetes!
Max. 20 km/u

INFO: Dienst Mobiliteit, T 02 371 22 92,

mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be.

Portretfotografie voor beginners
Een goeie portretfoto toont niet alleen een persoon,
maar ook het verhaal achter de geportretteerde. Tijdens
deze workshop leer je stap voor stap hoe je het perfecte portret maakt. Professioneel fotograaf Erwin Alsteens
leert je een aantal kneepjes om zowel momentopnames
als geënsceneerde portretten te maken. ’s Namiddags
trekken we naar het boogschutterserf van de Sint-Sebastiaangilde waar op dat moment een kampioenschap
plaatsvindt. We zetten onze nieuwe vaardigheden en
kennis meteen om in de praktijk en gaan aan de slag.
We oefenen op spontane portretten van het publiek en
van de schietende boogschutters. We vragen de karakterkoppen ook te poseren. Veelzeggende attributen,
blikken vol emoties, dramatische poses, belichting …
het komt allemaal aan bod. Op het einde van de dag
bespreken we samen onze foto’s.
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Wanneer: Zondag 13 september, van 10 tot 17 uur.
Waar: Leeuwse Kunstacademie, Rink 2,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs: 30 euro (incl. broodjes).
I.s.m. Erfgoedcel Pajottenland
Zennevallei.

Actieplan snelheid
sensibiliseren en handhaven
Tijdens de gemeenteraadscommissie
Mobiliteit en Openbare Werken van
11 juni werd het actieplan SSH (snelheid sensibiliseren en handhaven)
voorgesteld dat eind 2015 in de straten van Sint-Pieters-Leeuw zichtbaar
zal worden.
Het respecteren van de maximale snelheden op de verschillende
gewest- en gemeentewegen is altijd
een prioriteit van de politie. Snelheid
is immers één van de belangrijkste
oorzaken van ongevallen met ge-

wonden en doden. Dit actieplan vult
bestaande acties aan. Op 24 goed
uitgekozen plaatsen, zetten we regelmatig een sensibiliseringsbord. We
feliciteren de bestuurder die de maximale snelheidslimiet respecteert en
waarschuwen bij het overschrijden
ervan. Met extra controles verhogen
we ook de pakkans zodat de bestuurders hun rijgedrag aanpassen.
INFO: Dienst Mobiliteit, T 02 371 22 92,

mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be.

Wegenwerken
STRAAT

AARD WERK

AANNEMER

AANVANGSDATUM

VOORZIENE
EINDDATUM

OP- OF
AANMERKINGEN

Brabantsebaan/
Gaasbeeksesteenweg/
De Elst/
Pepingensesteenweg (1)

verbeteringswerken
(riolering + wegenis)

Wegebo nv
Brussel

1 september 2014

einde 2015

doorgaand
verkeer
onderbroken

J. Dedobbeleerstraat

verbeteringswerken
(riolering + wegenis)

Soga nv
Verrebroek

17 augustus 2015

midden
december
2015

doorgaand
verkeer
onderbroken

(1) Brabantsebaan (SPL) / Gaasbeeksesteenweg (Halle) –
De Elst – Pepingensesteenweg
De verbeteringswerkenswerken strekken zich uit langsheen:
- de Brabantsebaan: tussen Labbeekstraat (wijk Windmolenken) en kruispunt met Pepingensesteenweg (Mechelsgat);
- de Elst;
- de Pepingensesteenweg: tussen kruispunt Mechelsgat en
ingang recyclagepark.

Fase I t.e.m. IV: Brabantsebaan en De Elst (kruispunt Mechelsgat niet inbegrepen) – tot midden september 2015.
Fase V: Pepingensesteenweg (inclusief kruispunt Mechelsgat)
– tot einde 2015.
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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!

Virginie Koeck
#StraPatZen
Jong geleerd...

Brit Geerinckx

Sander Denayer
#EnecoTour
Hallo!

#Zonnig leven
De zomer zit er bijna op maar speelplein De
Leeuwtjes leeft! Voor de eerste keer spelen alle
kinderen en hun ouders een hele namiddag
samen.

Lien Appaerts

#CC Coloma
Cleymans & Van Geel @CC Coloma.

Julien Steens

#EnecoTour
Nidasjtere steunt goede doel!

