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Torenfeesten

© Tineke De Vos

Lees meer op pag. 11

Beste Leeuwenaar,
De toren van de Sint-Pieters- en Pauluskerk aan de Rink
heeft zijn restauratiekleed afgelegd en straalt als nooit
tevoren. Dat willen we vieren met heuse Torenfeesten.
Zondag 11 oktober staat helemaal in het teken van de
toren en het prachtige uurwerk. Wie meer wil weten over
dit knap stukje erfgoed mag deze feestelijke dag zeker
niet missen!

Binnenkort komt er definitief een einde aan het beurtelings parkeren in onze gemeente. Lees dan ook aandachtig de nieuwe regeling op pag. 15.

Met de herfst voor de deur doe je er goed aan eens
te kijken of je je eigen huis op orde hebt. Zorg dat alles
vasthangt en -zit en hou de kou buiten. Investeren in professionele isolatie is wellicht een van de beste investeringen die je kan doen in deze tijden van lage rente. Onze
Woonwinkel kan je meer informatie geven.

Een prachtige herfst namens het gemeentebestuur!

Luc Deconinck, burgemeester
Jos Speeckaert, Jan Desmeth,
Luc Van Ruysevelt, Marleen
De Kegel, Lucien Wauters,
Gunther Coppens, Bart
Keymolen, Paul Defranc,
schepenen, Walter Vastiau,
gemeentesecretaris.

Laat mij overigens ook van de gelegenheid gebruikmaken je uit te nodigen op onze jaarmarkten. Herfstevenementen die je niet mag missen!

Luc Deconinck,
burgemeester

Interessante data!
Wekelijkse vrijdagmarkt

Topverkoop
plantjesweekend

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

Gemeenteraad
Het 21 plantjesweekend werd een daverend
succes. In Sint-Pieters-Leeuw werden niet minder dan
1.000 plantjes verkocht dankzij de onvermoeibare
inzet van de coördinator en vele vrijwilligers!

Donderdag 29 oktober 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.

Dank aan iedereen die op 18 en 19 september één
of meerdere azalea’s heeft gekocht ten voordele
van Kom op tegen Kanker.

Permanentie wijkteam Ruisbroek

ste

Hopelijk mogen we een volgende keer opnieuw op
zo’n grote medewerking rekenen!
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Woensdag 14 oktober van 9 tot 11 uur in het buurthuis
1601, Kerkstraat 10. Avondspreekuur op woensdag
14 oktober van 18 tot 20 uur in ‘t Paviljoentje,
Fabriekstraat 1 A.
INFO: dienst Maatschappelijke Veiligheid, T 02 371 63 18.

dinsdag 6 oktober

Lokale politie geeft infoavond diefstalpreventie
Vorig jaar werd er in Sint-Pieters-Leeuw in 348 woningen
ingebroken. Waar 2013 nog een jaar was met opvallend
minder woninginbraken, moesten we eind 2014 een
stijging optekenen van 26 % ten opzichte van 2013. Vooral
het aantal geslaagde diefstallen nam toe. Dit betekent
dat we naast gerichte patrouilles en acties steeds moeten
blijven inzetten en investeren in diefstalpreventie.

braken te doen dalen. In 2014 gaven we aan 70 geïnteresseerden een advies. Uit navraag blijkt dat de meerderheid
één of meerdere tips hebben toegepast om hun woning
beter te beveiligen.
Daarnaast organiseert de politie ook twee keer per jaar
een infoavond voor inwoners die meer willen weten over
organisatorische, bouwkundige of elektronische maatregelen, om hun woning beter te beveiligen.

Diefstalpreventie betekent dat je het de inbreker zo tijdrovend en lastig mogelijk maakt om in te breken in je woning. Enkele kleine ingrepen of voorzieningen aan ramen
en deuren sluiten heel wat diefstalmogelijkheden uit. Je
kan ook voorzien in buitenverlichting van je woning. Een
alarminstallatie schrikt mogelijke dieven af of zorgt ervoor
dat ze slechts zeer kortstondig de woning doorzoeken.

De volgende informatieavond gaat door op dinsdag 6
oktober om 20 uur in CC Coloma, Joseph Depauwstraat 25.
Alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw zijn welkom!

Om burgers hierin te adviseren beschikt de lokale politie
over een dienst Diefstalpreventie. Deze dienst levert gratis
en vrijblijvend advies aan huis. Door middel van dit persoonlijk en gratis advies willen we de inbraakbestendigheid
van woningen verhogen om zo het aantal geslaagde in-

INFO: Marc De Baeremaeker

dinsdag 13 oktober

Infoavond en
groepsaankoop
‘Energie besparen
door glas en
schrijnwerk’

Wil je ook graag een gratis en objectief advies rond diefstalpreventie voor jouw woning? Maak dan een afspraak
met onze adviseur diefstalpreventie.

T 02 359 99 29, diefstalpreventie@polleeuw.be.

We beseffen niet altijd dat de keuze
van beglazing en raamprofielen in
grote mate mee ons wooncomfort
bepalen. Met glas kan je niet alleen
de warmte binnenhouden, maar
je ook beschermen tegen zomerse
hitte, geluidshinder, inbraak ...
Tijdens deze infoavond vertellen we
je alles over de mogelijkheden van
isolerende beglazing in bestaande
raamkaders, de mogelijkheden van
veiligheidsglas, zonwerende beglazing, houten, PVC en aluminium
frames, dakvlakramen en lichtkoepels. Zo leer je welke beglazing voor
jou geschikt is en kan je beslissen of je
meedoet aan de groepsaankoop in
februari.

van de bestaande enkele of dubbele
beglazing door HR++-glas in het bestaande raamkader. Op de groepsaankoopavond (zelfde adres, Kasteel
Coloma, 20 uur) komen de glazeniers
hun voorwaarden voor deze groepsaankoop voorstellen aan alle geïnteresseerden.
Waar: Kasteel Coloma,
Jozef Depauwstraat 25,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Wanneer: Dinsdag 13 oktober
om 20 uur.
De organisatie van deze infoavond krijgt de
steun van de provincie Vlaams-Brabant en
de Vlaamse overheid.
Zie ook: www.kyotoinhetpajottenland.be.

Vervolgens organiseren we op 15
februari voor alle inwoners van het
Pajottenland en Zennevallei een
groepsaankoop voor het vervangen

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

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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Verborgen parels in de bibliotheekweek
Onder het motto ‘verborgen parels’ zetten we tijdens de
bibliotheekweek literaire pareltjes in de kijker die meer
aandacht verdienen.

Zondag 11 oktober:

Verwendag van 9.30 tot 12.30 uur in de hoofdbib met
poppentheater om 9.45 en 11 uur in de kunstacademie
(achter hoofdbib) voor kinderen vanaf vijf jaar.
Voorstelling: 60 min.
Schuif mee aan tafel in de leeszaal voor een lekker ontbijt
en een gezellige babbel.
Kinderen kunnen zich laten meevoeren door het poppenspel “Het geheim van de sprekende fontein”, gebracht
door het Gooikse theatergezelschap Ja-ja.
“Jasper moet een speciaal pakje bij iemand bezorgen,
maar die is niet thuis! Hij moet een half uurtje wachten.
Dat duurt toch zo lang … dus haalt hij wat kunstjes uit,
maar dat loopt niet zo goed af! Als dan de fontein nog
eens kan spreken, gaan de poppen helemaal aan het
dansen ...”

Stem op je favoriete verborgen parel!
Ook jij kan stemmen op je favoriete parel. Je hoeft het
boek niet gelezen te hebben, er zijn namelijk twee mogelijke manieren om te stemmen: “Dit boek zou ik willen
lezen” of “Dit boek is een aanrader”. Aan de hand van
deze stemming verschijnt er eind oktober een “Verborgen
parel-app” waarop je de verkozen parels gratis digitaal
kan lezen.
INFO: www.verborgenparels.be en in de bibliotheek.
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Kinder- en
jeugdjury, nu ook
voor kleuters
NIEUW!
Naast de vertrouwde leesgroepen voor kinderen uit
de lagere school bieden we dit schooljaar ook een
leesgroep aan voor kleuters.
Deze lezertjes komen maandelijks samen op zondagvoormiddag om te luisteren naar de meest
kleurrijke verhalen. Op het einde van het leesjaar
stemmen ook zij op hun favoriete prentenboek.
De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw biedt de volgende leesgroepen aan:
van 4 tot 6 jaar / van 6 tot 8 jaar / van 8 tot 10 jaar /
van 10 tot 12 jaar.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op zondag 18
oktober van 10 tot 11 uur in de hoofdbibliotheek.

Maandag 12 oktober:

start Leeuwse leeskring om 19.30 uur in de hoofdbib

Benieuwd naar de boeken die we dit jaar lezen?
Neem een kijkje op www.kjv.be.

Hou je van lezen, maar word je soms overrompeld door
het grote aanbod boeken? Geniet je ervan om je leeservaring met anderen te delen? Proef je graag van verschillende genres? Dan is de leeskring iets voor jou!

Inschrijven kan tot 15 oktober en dit in de bibliotheek of via bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be
(vermeld je naam, geboortedatum en telefoonnummer).

We komen samen in de leeszaal van de hoofdbibliotheek, telkens om 19.30 uur, onder begeleiding van Griet
Desmet.
We starten op maandag 12 oktober met de verborgen
parel ‘Joe Speedboot’ van Tommy Wieringa.
De andere boeken die we samen bespreken zijn:
• dinsdag 1 december: Voor ik ga slapen, S.J. Watson;
• donderdag 28 januari = gedichtendag,
poëziespecial met Ivo Van Strijtem;
• woensdag 13 april: Amerikanah, Chimamanda Ngozi
Adichie;
• donderdag 2 juni: Wij en ik, Saskia De Coster.
Alle activiteiten van de bibliotheekweek zijn gratis.
Inschrijven is verplicht.
INFO EN INSCHRIJVINGEN: bibliotheek, T 02 371 22 64,
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be.
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Speelse Taalvakantie Nederlands:

“Circus Babbelkous”
Zin om tijdens de herfstvakantie te zingen, te knutselen
en te sporten terwijl je kennismaakt met het Nederlands?
Stort je dan samen met meneer Babbelkous in een heus
circusavontuur en laat je tijdens een speelse taalvakantie onderdompelen in de Nederlandse taal.
Wanneer: van maandag 2 november tot en met vrijdag
6 november telkens van 9 tot 16 uur met opvang vanaf
8 tot 17 uur.
Waar: Zonnig leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor wie: kinderen uit het derde kleuterklasje tot en
met het derde leerjaar die de Nederlandse taal niet als
moedertaal hebben.
Kostprijs: 25 euro.
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/babbelkous.

23 okt 2015

op vrijdag 23 oktober willen we de aspi’s en leiding van
onze Leeuwse jeugdbewegingen bedanken voor een
jaar hard zwoegen. De jeugddienst nodigt hen uit in
jeugdcentrum Laekelinde.
Iemand een hongerke? Geen paniek! De jeugddienst
zorgt ervoor dat de honger gestild wordt.
Iemand een dorsteke? Er zal drank zijn aan democratische prijzen.
INSCHRIJVEN: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.
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Meandermarkt
14 en 15 oktober

Waar naartoe
tijdens de
herfstvakantie?
Trollen & kabouters

Wat: Buitenschoolse Kinderopvang - thema ‘Trollen &
kabouters’.
Voor wie: kinderen van 2,5 tot 12 jaar die gedomicilieerd
zijn of die schoollopen in Sint-Pieters-Leeuw (kind moet
zindelijk zijn en reeds school hebben gelopen).
Wanneer: 3 t.e.m. 6 november.
Waar: GBS Wegwijzer, Schoolstraat 14, 1601 Ruisbroek.
Uur: 7 – 18 uur (activiteiten tussen 9 en 15 uur).
Kostprijs:
• 10 euro/dag voor kinderen die gedomicilieerd zijn in
Sint-Pieters-Leeuw;
• 7.50 euro/dag voor het tweede en volgende kind
(gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw en gelijktijdig
opgevangen);
• 15 euro/dag voor kinderen die schoollopen in
Sint-Pieters-Leeuw (maar niet gedomicilieerd zijn in
Sint-Pieters-Leeuw).
Inschrijven: verplicht – kan tot één week voor deelname!
Via www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd - doorklikken op
‘online inschrijven voor BKO’. Ouders die nog openstaande
facturen hebben voor BKO, kunnen hun kind niet inschrijven! Opgelet! De plaatsen zijn beperkt!
INFO: BKO – Jeugddienst, T 02 370 28 86 (81),
bko@sint-pieters-leeuw.be.

Maak het gezellig en kom woensdag 14
en donderdag 15 oktober naar lokaal
dienstencentrum Meander. We organiseren een gezellige markt met kraampjes
waar je artisanale lekkernijen, juwelen,
decoratie, handgemaakte hobbywerkjes
en nog veel meer kan kopen.
Uiteraard kan je jezelf verwennen met een
fris biertje, een breugeliaans bord of koffie
met taart. Voor elk wat wils!
Wie op bezoek komt, kan ook een streekproductenpakket winnen. Neem zeker
deel aan de prijsvraag!
Op woensdag zorgt Rudi Tastenoe met zijn
accordeon voor muzikale ambiance!
Wanneer: woensdag 14 en donderdag
15 oktober van 14 tot 18 uur.
Waar: Lokaal dienstencentrum Meander,
Welzijnsweg 2 in Sint-Pieters-Leeuw (inrit
Jan Vanderstraetenstraat 275).

Wie graag met een eigen kraampje
op onze markt komt staan, is welkom.
Best vooraf telefonisch contact
opnemen om je plaats te reserveren.

INFO: LDC Meander
Wenke Peetroons, T 02 370 88 80,
wenke.peetroons@ocmwspl.be.
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Jaarmarkten
Ons gemeentebestuur is traditiegetrouw ieder jaar op de verschillende jaarmarkten aanwezig met een
infostand. Inwoners zijn er welkom met al hun vragen. We bieden informatie over de verschillende
gemeentediensten. Tot binnenkort!

Ruisbroek
ZATERDAG 3 OKTOBER
Opendeur buurthuis 1601
Kerkstraat 10-12

Feesttent
Wedstrijden en tentoonstellingen

Wedstrijden voor paarden en duiven
Tentoonstelling van schapen, geiten, pluimvee en
konijnen.
Wanneer
• Zaterdag 3 oktober, Ruisbroek
Inschrijvingen: vanaf 8.30 uur, ’t Paviljoentje,
Fabriekstraat 1.
• Zaterdag 24 oktober, Vlezenbeek
Inschrijvingen: vanaf 8.30 uur, Merselborre,
Schaliestraat 2.
• Woensdag 11 november, Sint-Pieters-Leeuw
Inschrijvingen: vanaf 8.30 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.
Aanvang wedstrijd: 10 uur.
Inlichtingen, deelnemingsvoorwaarden en
programma: T 02 371 63 25.

Vlezenbeek
ZATERDAG 24 OKTOBER
Kramballekes
Org.: Verenigde handelaars Vlezenbeek.
Uur: 13 uur.

Tentoonstelling Kunstkring
De Merselborre
Vernissage: zaterdag
17 oktober.
Tentoonstelling: 18, 24 en
25 oktober.
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Kerkplein, inkom gratis.
Org.: handelsvereniging Ruisbroek Leeft!
Vanaf 8.30 uur: animatie voor jong en oud, kinderschmink
en ballonartiest.
Vanaf 14 uur: muzikale optredens, www.ruisbroekleeft.be.

Panna tornooi
Loopwedstrijd – Ruisbroek loopt!

Start aan de kerk:
10.30 uur: kinderen (6-12 jaar), 1,2 km.
11 uur: 5 en 10 km van Ruisbroek, www.ruisbroekloopt.be.

JA

Sint-Pieters-Leeuw
WOENSDAG 11 NOVEMBER

Cultuurcentrum

COLOMA

Jaarmarktconcert
DINSDAG 10 NOVEMBER - 20.30 UUR

‘Radio Guga met Guga Baul’ en
DJ AX - Axel Daeseleire

AARMARKT

KINDERROMM
ELMARKT
EN BROCANTIE

74ste herfstsalon in C.C. Coloma
Leeuwse Kunstkring Leeuw Art
Vernissage: vrijdag 6 november om 20 uur.
Expo: 7, 8, 14 en15 november van 14 tot 18 uur
11 november van 10 tot 18 uur.

Radio Guga is de festivalband rond Guga Baul. Guga is een
begenadigd stemmenimitator en weet uit die gave al langer
charmante comedy te puren. Maar de maestroloog heeft
nog andere pijlen op zijn boog. Geruggensteund door een
fantastische liveband trekt Guga nu volledig de muzikale
kaart. Hij kruipt in de huid van de meest uiteenlopende binnen- en buitenlandse muzikale grootheden. Het publiek krijgt
in één set o.a. Ozark Henry, Raymond Van het Groenewoud,
Elvis Presley, Editors, Yevgueni, Bart Peeters … te horen. Radio
Guga, Music Maestro!
Axel Daeseleire, alias DJ AX, is niet
alleen een erg bezield acteur, ook
op muzikaal vlak ontplooit hij zich de
laatste jaren steeds meer als graag
geziene DJ.

WAAR PARKEREN?
PENDELDIENST (bussen):
Tussen parking Makro en kruispunt Pauwke
Van 9 tot 21 uur.

Waar: Loods Topstraat.
Prijs: 10 euro.

SHUTTLEDIENST VLEZENBEEK (auto’s)
Tussen Gemeenteplein en Brusselbaan
Van 9 tot 17 uur.
SHUTTLEDIENST RUISBROEK (auto’s)
Tussen Kerkplein en kruispunt Pauwke
Van 9 tot 17 uur.

Tickets online:
www.colomaspl.be
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Activiteitenkalender

OKTOBER

in Sint-Pieters-Leeuw

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

DONDERDAG 1 TOT 15 OKTOBER
Crea: Haak een beanie. Wil jij ook
zo’n leuke beanie als de hipsters op
je hoofd? In 2 lessen heb je hem zelf
gehaakt. Zonnig Leven 19 tot 22 uur.
KVLV-leden: 2 euro, niet-leden: 4
euro. Info: 02 377 87 50, vrouwen-metvaart@hotmail.com. Org.: KVLV-SintPieters-Leeuw.
DONDERDAG 1 TOT 29 OKTOBER
Vrouw in beweging. We leren op een
zachte manier terug in contact te komen met wie we echt zijn als vrouw.
Iedere donderdag van 20 tot 21.30
uur. Info: hildedeblieck@telenet.be.
Org.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
ZATERDAG 3 OKTOBER
Tweedehandsbeurs voor herfst-en
winter. Herfst- en winterkleding (tot
16 jaar ), baby-artikelen, speelgoed,
sportgerief en fietsen aan sterk
verminderde prijzen. Zonnig Leven
Info: gezinsbond.spl@telenet.be,
www.gezinsbond-leeuw.be.
Org.: Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw.
ZONDAG 4 OKTOBER
Publieke Jubileumschieting - Frans
Spel. Publieke schieting ter viering
van het 550-jarig bestaan van de
schuttersgilde. Schuttershof
Sint Sebastiaan 9.30 tot 18 uur.
Info: www.sintsebastiaan.be.
MAANDAG 5 EN 19 OKTOBER
Wandelen. Wandelen langs de landelijke wegen van het Pajottenland.
Parking gemeentehuis van 13.30 tot
15.30 uur. Info: 02 377 87 50, vrouwenmet-vaart@hotmail.com. Org.: kvlv
sint-pieters-leeuw.
MAANDAG 5 TOT 26 OKTOBER
Dans de SAMBA. Een opzwepende
dans uit Brazilië. Bij de Sambavariaties
gebruik je heupen en voeten. Geen
danspartner nodig. Parochiezaal
om 20.30 uur. Info: 02 532 27 49. Org.:
KVLV Vrouwen met vaart Oudenaken/Berchem.
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MAANDAG 5 TOT 26 OKTOBER
Damesturnen. Op maandag van
20.15 tot 21.15 uur worden grondoefeningen aangeboden in combinatie
met rek- en strekoefeningen. Kom
gerust eens proberen in ’t Populiertje.
Basisprijs: 80 euro. Info: 02 532 13 84,
kristel.stoffels@telenet.be.
MAANDAG 5 TOT WOENSDAG 28
OKTOBER
Yoga. Mogelijkheid tot meditatie.
De Merselborre, maandag van 10
tot 11.30 uur en van 18.30 tot 20
uur, dinsdag van 20 tot 21.30 uur en
woensdag van 9 tot 10.30 uur. Info: 02
377 43 85, yoga-vlezenbeek@hotmail.
com. Org.: Yoga vereniging - Vlezenbeek.
DINSDAG 6 OKTOBER
Kookles: Van witloofschil tot wortelloof. Uit gewoonte gooien we veel
weg, terwijl dat niet altijd nodig is.
Chips van aardappelschil, guacamole van broccolisteel of soep van
wortelloof zijn overheerlijk. Merselborre van 19 tot 22 uur. Info: 02 377 87 50,
vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
Org.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
DINSDAG 6 OKTOBER
De Ademcirkel - Bewust Verbonden
Ademen in Groep. Stress en spanningen loslaten en tegelijkertijd aan
burn-out en depressiepreventie doen.
Tot totale ontspanning komen. Ontvangst vanaf 19 uur, start om 19.30
uur in CC Coloma. Info: bewustverbondenademen@telenet.be,
www.deademcirkel.be.
DINSDAG 6 TOT 27 OKTOBER
Zwemmen. Op dinsdagavond kunnen
volwassenen leren zwemmen, op
eigen ritme baantjes trekken, hun stijl
verbeteren of aanleren. O.l.v een gekwalificeerde trainer. Wildersportcomplex. Info: fvandersteen@telenet.be.
WOENSDAG 7 TOT 28 OKTOBER
Aqua-gym. Een 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 8 TOT 29 OKTOBER
Mindfulness training. De 8 lessen
combineren westerse psychologie
met oosterse wijsheid. Park en Kasteel
Coloma 19 tot 21 uur. Info: 09 328 60
90, www.aandacht.be. Org.: Instituut
voor Aandacht en Mindfulness.
DONDERDAG 8 EN 22 OKTOBER
Yoga. Op een rustige manier en in
een ontspannen sfeer werken we
aan onze conditie. Zonnig Leven
van 19.45 tot 21 uur. Leden: 10
euro/10beurtenkaart, niet-leden: 20
euro/10beurtenkaart. Info: 02 377 87
50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
Org.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
ZONDAG 11 OKTOBER
Breughelwandeling met Breughelbuffet. De wandeling start om 14.30 uur
aan de kerk van Oudenaken. In de
parochiezaal is er een Breughelbuffet
met streekbieren. Info: 02 532 27 49.
Org.: KVLV & Landelijke Gilden Oudenaken - Sint-Laureins-Berchem.
ZONDAG 11 OKTOBER
Streekbierentocht Wandelclub SintPieters-Leeuw. Alle wandelaars vertrekken langs de Zuunbeek voor een
rustige wandeling over de mooiste
trage wegen en verkeersluwe straten.
Het molenhuis van de Pedemolen is
open voor bezoek vanaf 14 uur. Voor
elk wat wils in ons Pajottenland. Zonnig leven van 8 tot 15 uur. Info: 02 377
68 15, wandelclubspl@gmail.com,
www.wandelclubspl.be.
DINSDAG 13 OKTOBER
Uitstap naar Luik. Bezoek aan het historisch centrum van de stad Luik en
het station Guillemin en omgeving.
Van 7.15 tot 21 uur. Leden: 54 euro,
niet-leden: 57 euro. Info: 0476 63 83
46, je.schets@gmail.com. Org.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.

WOENSDAG 21 OKTOBER
Naaisalon. Handnaaien, herstellingen... Tijd en geld uitsparen. Voor
beginners: basissteken. Voor durvers:
stikmachine leren kennen en hulp bij
eigen project. CSL Centrum Sint-Lutgardis van 19.30 tot 22 uur. Info: 0479
26 53 64, hildedeblieck@telenet.be.
Org.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
VRIJDAG 23 OKTOBER
Publieke Avondschieting. Schuttershof Sint Sebastiaan van 19 tot 23 uur.
Info: www.sintsebastiaan.be. Org.:
Koninklijke Schutters.

ZATERDAG 24 OKTOBER
Jaarlijkse Brocante Hobby-en Verzamelaarsclub. Grote rommelmarkt
(binnen) tijdens jaarmarkt van Vlezenbeek. Reservatie tafels bij het bestuur.
De Merselborre 9 tot 16 uur. Info:
pbauduin@telenet.be. Org.: Hobby
-en Verzamelaarsclub Sint-PietersLeeuw.
ZATERDAG 24 OKTOBER
KLJ-stand jaarmarkt. Bezoek zeker de
stand van KLJ. Je vindt ons op de parking van de basisschool Ave-Maria.
We bieden jenever, Glühwein, soep
en overheerlijke croques. Info: kljvlezenbeek.be. Org.: KLJ Vlezenbeek.

één ouder + één kind: 25 euro, per
bijkomende ouder of kind: 8 euro,
max. 2 kinderen per ouder. Info:
www.dayayoga.be.
WOENSDAG 28 OKTOBER
Bloemschikken het jaar rond. In de
herfst maken we een gepast bloemstuk voor deze tijd van het jaar. Voor
materiaallijst neem contact met Hilde
De Blieck. CSL Centrum SInt-Lutgardis
van 19.30 tot 22 uur. Info: 0479 26 53
64, hildedeblieck@telenet.be. Org.:
Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.

ZONDAG 25 OKTOBER
Familieyoga. Anderhalf uur samen
genieten, bewegen, tot rust komen.
Yoga-ervaring niet vereist. Gaspeldorenhof van 10 tot 11.30 uur. Prijs voor

© Tineke De Vos

DINSDAG 20 OKTOBER
Naaisalon. Ervaren naaisters helpen
onervaren naaisters met hun project.
Parochiecentrum 19 tot 21 uur. Info:
02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.
com. Org.: Femma Sint-Pieters-Leeuw
Centrum.

Torenfeesten
Zondag 11 oktober

Zondag 11 oktober vieren we feest rond de toren van
de Sint-Pieters- en Pauluskerk. Nu de restauratiefase is
afgelopen, de stellingen zijn verwijderd en de toren terug
schittert kan een groot feest niet uitblijven. Met een middeleeuws geïnspireerd feest krijgt de toren de hulde waar
hij recht op heeft.

Programma:
14 uur: vertrek muzikale stoet aan het Colomapark,
hoek J. Depauwstraat en Sint-Sebastiaansstraat.
14.15 uur: muzikale festiviteiten aan & in kerk.
16 uur: openluchtreceptie i.s.m. de handelaars.
Om 14 uur vertrekt een feestelijke stoet aan het Colomapark, o.l.v. de Sint-Ceciliafanfare en de muziekkapel uit
Altenahr, onze partnergemeente. De muziekverenigingen
trakteren ons op enkele mooie marsen voor we samen
onder luid trompetgeschal de kerk binnengaan.
Architect Karel Breda leidt de restauratiewerken in goede
banen en zal vertellen hoe de toren onder handen is
genomen. Ook de toekomstige restauratiefases worden
kort toegelicht. Tussendoor zorgen drie Leeuwse koren,
Redoris, Alauda en Akkoord, voor muzikale intermezzo’s.
Na afloop van het feestelijk gedeelte binnen, volgt nog
een spectaculaire boogschieting naar de kerktoren door
de Schuttersgilde Sint-Sebastiaan. Dit is een unieke kans

voor de schutters om naar middeleeuwse gewoonte de
hoofdvogel rechtstreeks van de kerk af te schieten. Wist
je trouwens dat de gilde nog ouder is dan de kerktoren?
Bij de restauratie werd ook het torenuurwerk niet vergeten. Het werd in 1897 in Mechelen gemaakt en is volgens
de restaurateur het meest intact aangetroffen exemplaar. Wie meer wil weten over dit knap stukje erfgoed,
kan na de festiviteiten in de kerk samen met de restaurateur de klok bekijken (ter plaatse inschrijven).
De dag wordt afgesloten met een feestelijke receptie op
de Rink.

OPROEP
We doen graag een beroep op de omwonenden
van de Rink om de omgeving feestelijk aan te
kleden. We laten daarom speciale vlaggen maken
met de oude beeltenis van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw: een klimmende rode leeuw met groene sleutel. Woon je in de buurt van de Rink en wil je
graag een vlag ophangen? Contacteer ons dan.

INFO: dienst Erfgoed,

J. Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 22 62, Kristien.vanhecke@sint-pieters-leeuw.be.
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Cultuurcentrum

COLOMA

CONCERT

HET ERFGOED VAN
WILLY SOMMERS 1971-1981
Donderdag 22 oktober – 20.30 uur
Schlagers zijn weer helemaal hip. Willy
Sommers, de ongekroonde koning van
het levenslied, keert met z’n jongste show
terug naar zijn beginperiode. Met een
kwartet topmuzikanten brengt hij live zijn
grootste hits van toen: “Sympathie is geen
liefde”, “Weet je nog die slow”, “Van ’s
morgens tot ’s avonds” en natuurlijk
“Zeven anjers, zeven rozen”. Daarnaast is
er ook plaats voor muzikale ontdekkingen
uit de seventies.
Waar: Kerk van Zuun.
Prijs: 15 euro.
voor

Erfgoed_flyer_A5.indd 1

TENTOONSTELLING

KUNSTKRING DE
MERSELBORRE

TENTOONSTELLING

PRO ARTE

17 (vernissage), 18, 24 & 25 oktober

Vrijdag 2 oktober (vernissage) tot zondag 4 oktober

Ter gelegenheid van de jaarmarkt
van Vlezenbeek organiseert Kunstkring De Merselborre zijn jaarlijkse
tentoonstelling. Vaste leden presenteren fotografie van Patrick Bardyn,
Luk Stiens en Freddy Van Vlaenderen,
schilderkunst van Rik Moriau en Gust
Van Kelecom, beeldhouwwerken
van Marc Janssens, poëzie van Piet
Deryckere, bloem en groen van
Geert Van Kelecom, illustraties van
Marjolein Denayer, keramiek van
Ingrid Vanroy en juwelen van Jan
Crabeels.
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© Julien Steens

Elf kunstenaars laten ons
genieten van hun sculpturen,
keramiek, schilderijen, patchwork, poëzie en wenskaarten.
Al 27 jaar lang biedt Pro Arte
lokale kunstenaars de kans
de vruchten van hun passie
tentoon te stellen. Deze kunstexpo is een niet meer weg te
denken evenement uit onze
gemeente.
Waar: Parochiezaal Sint-Steven
(Negenmanneke).
Vernissage: Vrijdag 2 oktober
om 19 uur.
Expo:
• zaterdag 3 oktober
van 10 tot 20 uur;
• zondag 4 oktober
van 10 tot 19 uur.

29/10/14 12:19

Waar: CC De Merselborre.
Vernissage: zaterdag 17 oktober
om 20 uur.
Expo: 17, 18, 24 & 25 oktober.

Tickets online:
www.colomaspl.be

Jubilarissen

Gouden bruiloft 8 juli

Gouden bruiloft 5 augustus

Gouden bruiloft 12 juli

Gouden bruiloft 28 augustus

Achille Godart (71) en Bomon Irma (67)

Paul Knops (72) en Schellens Jeannine (75)

Jackie Van Cauwenberghe (76) en Marie Pisane (72)

Roger Noynaert (79) en Elza Dekens (70)

Zoek de Fairtrademand
Op 17 oktober maak je kans op een over(h)eerlijke fairtrademand. Kijk snel op www.facebook.com/fairtradekalender.
Op 17 oktober om 12 uur plaatsen we op deze Facebookpagina een foto met een opdracht en bijkomende hints.
Vind de plaats binnen de deelnemende gemeente
(Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Gooik, Pepingen, Halle,
Herne, Beersel, Ternat) en kom ter plaatse met het
gevraagde voorwerp tussen 12 uur en 13 uur.
Verdere acties kan je volgen op onze fairtradekalender:
www.facebook.com/fairtradekalender.
INFO: ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be

Laureaat van de Arbeid 19 september
Guido Devillé
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Verwarmingstoelage
aanvragen
Het Sociaal verwarmingsfonds biedt steun
aan wie zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen.
Gebruik je huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of
bulkpropaangas? Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering (cat. 1), behoor je tot een gezin met een
laag inkomen (cat. 2), bevind je je in schuldenoverlast (cat. 3)? Dan kan je de
toelage aanvragen bij het OCMW (binnen de 60 dagen na levering).

Breng volgende documenten mee
• een kopie van je identiteitskaart;
• een kopie van de leveringsfactuur of -bon;
• als je in een appartement woont, een attest van de eigenaar of beheerder
met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft;
• voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest
van de schuldbemiddelaar.

Graag meer informatie:
Kom langs of maak een afspraak op T 02 371 03 50.
INFO: www.verwarmingsfonds.be of bel naar het gratis nummer 0800 90 929.

INFOMOMENT

Verhuren zonder zorgen
Wat is een goed en geldig huurcontract? Heb ik recht op premies
wanneer ik werken uitvoer in de huurwoning? Welke herstellingen ben
ik verplicht te doen als eigenaar? En hoe zit het nu ook alweer met die
rookmelders? Bij het verhuren van een woning komt heel wat kijken.
Woonwinkel Zennevallei organiseert in samenwerking met de sociale
verhuurkantoren SVK Zuidkant en SVK Webra een gratis infomoment
over het verhuren van een woning.
Je krijgt informatie over de verplichtingen en mogelijkheden bij het
verhuren van een woning. Daarnaast zal er een toelichting worden
gegeven over de werking van een sociaal verhuurkantoor (SVK).
Nadien kan je vragen stellen
Wanneer: 21 oktober om 19 uur.
Waar: Roosezolder – CC Coloma, Joseph Depauwstraat 25,
Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs: gratis.
INFO: Woonwinkel Zennevallei, Pastorijstraat 21(Gemeentehuis)
T 02 371 22 68, www.woonwinkelzennevallei.be,
info@woonwinkelzennevallei.be.
Openingsuren: Maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9 - 12 uur.
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1

Dicht kieren en tochtgaten;
isolerende strips houden de
koude buiten (je vindt deze in
de meeste doe-het-zelfzaken).

2

Zet de verwarming op ‘nachtstand’ wanneer je het huis
verlaat of een uurtje voor het
slapengaan. Een temperatuur
van 15 °C is ideaal.

3

Verwarm enkel die kamers
waarin je het meest aanwezig
bent.

4

Zet de thermostaat overdag
1 °C lager, dat levert u een besparing op van 5 à 7 % op uw
energiefactuur.

5

Maak gebruik van reflecterende radiatorfolie die je achter
de radiator plaatst. Breng
gelijkaardige isolerende folies
aan op de ramen. Deze zijn
zeer effectief.

6
7
8

Ontlucht regelmatig de radiatoren en maak ze stofvrij.

9

Houd de luchtvochtigheid in
de gaten; drogere lucht zorgt
namelijk sneller voor een koudegevoel.

10

Verlucht de kamers op een
‘aangepaste manier’: vensters
helemaal openen gedurende
vijftien minuten en daarna
sluiten is veel efficiënter dan
ze gedurende langere tijd
halfopen te laten staan.

Sluit rolluiken en gordijnen van
zodra de avond valt.
Zorg ervoor dat de verwarming vrij staat - dus plaats
geen voorwerpen op of voor
de radiatoren - zodat de
warmte vrij kan circuleren.

Afschaffing beurtelings parkeren
Onze gemeente telt nog acht straten waar beurtelings
parkeren de regel is, voornamelijk in Ruisbroek en de wijk
Wilderveld in Zuun. Hieraan komt binnenkort definitief een
einde. De gemeenteraad van 30 april keurde het voorstel
tot algemene afschaffing goed.
De maatregel werd ooit ingesteld om het voordeel en
het ongemak eerlijk te verdelen over de beide zijden van
een straat. Met de huidige parkeerdruk zorgt deze wissel
tweemaal per maand voor heel wat stress. Het beurtelings parkeren wordt vaak niet correct nageleefd, de
doorstroming verloopt moeilijk en het zorgt voor heel wat
frustraties bij de inwoners.

Waar mag je dan binnenkort wel parkeren?
Met uitzondering van de Reystraat zal in alle betrokken
straten aan de kant met de onpare huisnummers een
parkeerverbod worden ingesteld. In de Reystraat is dat
aan de kant met de pare nummers. De keuze werd

gemaakt op basis van
het grootste aantal
parkeerplaatsen en/
of beste zichtbaarheid. Indien er zich
geen onvoorziene
omstandigheden
voordoen, zal in de
loop van de maand
oktober in de verschillende betrokken straten
de signalisatie worden
aangepast. De bewoners van
deze straten worden hiervan ook
persoonlijk op de hoogte gebracht.
INFO: dienst Mobiliteit,

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

maart 2016

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!

Julien Steens

Nieuws Sint-Pieters-Leeuw

#Veilig naar school in Ruisbroek
#Nieuws Sint-Pieters-Leeuw

Bewoners Garebaan
#Buurtfeest Garebaan

#Sportdag Inkendaal

Rhea Moonen
#Speel- en
Taal-O-Theek

Instabenvhb
#Klimaatlabo

