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Beste Leeuwenaar,
Leeuw neemt afscheid van
ereburgemeester Lieve Vanlinthout
Op 9 oktober 2015 overleed
ereburgemeester Lieve Vanlinthout. Lieve werd geboren
op 25 januari 1950 in Halle,
waar ze ook opgroeide. Na
haar huwelijk kwam ze in SintPieters-Leeuw wonen, waar ze
zich al snel engageerde in tal
van verenigingen, de aanzet
van een bijzonder vruchtbare
politieke carrière.
In 1988 was zij een eerste keer kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd met 1272 voorkeursstemmen schepen. Zes jaar later werd ze eerste schepen en
in 2000 werd ze de eerste vrouwelijke burgemeester van
Sint-Pieters-Leeuw. Na de verkiezingen van 2006 bleef ze
burgemeester, om in 2012 te stoppen met de lokale politiek waarna de gemeenteraad besliste haar de titel van
ereburgemeester toe te kennen. Sinds 1995 zetelde Lieve
Vanlinthout ook in de provincieraad, een mandaat dat ze
tot nu is blijven uitoefenen.
In de zomer van 2014 kreeg ze kanker. Ze begon een
nieuwe moedige strijd die ze helaas niet kon winnen. Op 9
oktober 2015 overleed Lieve, omringd door haar kinderen
Goedele en Reinout.
Sint-Pieters-Leeuw zal zich Lieve Vanlinthout blijven herinneren als burgermoeder met een groot en warm hart.
Dicht bij de mensen, en altijd een luisterend oor voor wat
de mensen bezighield. En waar mogelijk, hielp ze anderen
door een oplossing aan te bieden.
Wij bieden aan de familie van Lieve namens de Leeuwse
bevolking ons oprecht medeleven aan.

Woon- en leefkwaliteit zijn innig met elkaar verbonden.
Het is moeilijk goed te leven in een ongezond of onderkomen huis, zeker nu de winter voor de deur staat. Werk
daarom aan de woonkwaliteit van je huis. Zie bijvoorbeeld de tips voor gezonde lucht in je huis. Daarbij hoef
je niet alleen aan oude huizen te denken. Wie bouwt of
verbouwt, kan bijvoorbeeld kiezen voor plaatmaterialen
die geen giftige organische stoffen laten vrijkomen en
watergedragen verven en vernissen.
Wonen en leven is ook een zaak van ruimtelijke ordening. Daarom nodigt het bestuur je uit om kennis te
nemen van het voorlopig RUP Vlezenbeek. Het is de
gelegenheid om als burger te participeren in de beleidskeuzes. Recent werd ook de verkaveling gegund
voor de Kanaaltuinen, een woonproject tussen Zuun en
Ruisbroek. Voor deze verkaveling geldt een geconventioneerd woningaanbod, wat betekent dat kopers met
een lokale band voorrang kunnen krijgen. We roepen
alle geïnteresseerden op hiervan gebruik te maken.
Tot slot wens ik namens het bestuur en de Leeuwse
bevolking onze oprechte deelneming over te maken
aan de familie en vrienden van Lieve Vanlinthout, onze
ereburgemeester die op 9 oktober veel te vroeg van
ons heeft afscheid genomen.
Luc Deconinck,
burgemeester

Interessante data!
Let op! Vanaf november is er een
tweewekelijkse ophaling van het
GFT afval.
Gemeenteraad
Donderdag 26 november 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 18 november van 9 tot 11 uur in het
buurthuis 1601, Kerkstraat 10. Avondspreekuur op
woensdag 18 november van 18 tot 20 uur in
‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.
INFO: dienst Maatschappelijke Veiligheid, T 02 371 63 18.

2

INFOLEEUW • NOVEMBER 2015

11 november: jaarmarkt in Leeuw-centrum
De jaarmarkt van Leeuw is één van de grootste uit de regio: deze traditionele gebeurtenis mag je niet missen!

Geen jaarmarkt zonder dieren
Een publiekstrekker blijft de prijskamp van de tentoongestelde dieren. Net als vorig jaar kan je de zadelpaarden,
pony’s, boerenpaarden, schapen, geiten, ezels, pluimvee
en konijnen aan de Pepingensesteenweg komen bewonderen. De reisduiven vind je terug in de oude gebouwen
van de school Den Top in de Topstraat.

NIEUW! Land- en tuinbouwpark
Op de parking Wilgenhof in de H. Vanhouchestraat zal er
voor de eerste maal een land- en tuinbouwpark staan.
Naast spiksplinternieuwe tractoren, kan je er ook oldtimers
bewonderen.

Dans- en muziekoptredens
Aan het gemeentehuis kan je genieten van dans- en
muziekoptredens van o.a. Dance O’Mania en covergroep
The Pledge.
Wat valt er te beleven op het mobiele podium?
10 uur: officiële opening.
10.30 uur: Dance O’Mania
12.30 uur: Dance O’Mania
14 uur: Benny Michiels
16 uur: The Pledge

Grote wegen blijven bereikbaar

LAND- en TUINBOUW

Om het Leeuwse centrum zo goed mogelijk bereikbaar te
maken, blijven de grote wegen toegankelijk voor het autoverkeer en vooral het openbaar vervoer. De jaarmarkt
is immers de gelegenheid om het eens zonder auto te
proberen. Onze drie gratis pendeldiensten maken het nog
gemakkelijker door onafgebroken heen en weer te rijden.
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H. VANHOUCHESTRAAT

PENDELDIENST PARKING MAKRO
Drie bussen pendelen van 9 tot 21 uur
onafgebroken tussen beide bestemmingen.
Op- en afstappen kan aan het kruispunt Galgstraat/
Joseph Depauwstraat.
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SHUTTLEDIENST VLEZENBEEK CENTRUM
(oud gemeentehuis)
Vier hybride auto’s rijden van 9 tot 17 uur onafgebroken van en naar de jaarmarkt. Op- en afstappen kan
aan het kruispunt Brusselbaan/Nieuwenhovenlaan.
SHUTTLEDIENST RUISBROEK CENTRUM (Kerkplein)
Twee hybride auto’s rijden van 9 tot 17 uur onafgebroken van en naar de jaarmarkt. Op- en afstappen kan
aan het kruispunt Galgstraat/Joseph Depauwstraat.

V.U. Luc Deconinck

- Pastorijstraat 21 - 1600

Sint-Pieters-Leeuw

INFO: Dienst Markten, T 02 371 22 53,

markten@sint-pieters-leeuw.be
COLOFON infoLeeuw is een uitgave van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Verantwoordelijke uitgever: Luc Deconinck, burgemeester, p/a Gemeentehuis, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 11, F 02 377 72 26, luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be,
www.sint-pieters-leeuw.be. Vormgeving en druk: Stelvio D’Houst, die Keure, Brugge.
Copywriting: Jan Van Hoecke, jan@bodycopy.be

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.

3

Waar naartoe tijdens de kerstvakantie?
Wat: Buitenschoolse Kinderopvang - thema ‘Kerst bij de
minions’.
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: 21, 22 en 23 december & 28, 29 en 30 december.
Waar: GBS Den Top, Garebaan 5, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
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.

Met de Kringwinkel
op sneeuwklas
Kringwinkel Televil organiseert in het weekend van 20
en 21 november een pop-upstore in zaal Zonnig Leven.

DE KRINGWINKEL TELE

VIL

POPUP STORE

WINTERKLEDING & - AC

CESSOIRES

Vrij 20/11 14u - 21u
Za 21/11 12u - 19u
ZAAL ZONNIG LEVEN
- ZUUN
JAN VANDERSTRAETE
NSTRAAT 198
ISM SCHOLENGEMEENSC
HAP
SINT-PIETERS-LEEUW
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Wat mag je verwachten? Een uitgebreid aanbod winterkledij en accessoires van goede kwaliteit tegen de
gekende Kringwinkelprijsjes. De Kringwinkel zorgt voor
alles wat kinderen nodig hebben voor de sneeuwklassen. Moonboots, warme sokken, handschoenen,
skipakken, truien, koffers, reiszakken, boeken voor
onderweg, spelletjes, noem maar op. Niet duur maar
wel leuk!
Kan je niet komen? Dan ben je uiteraard altijd welkom
in De Kringwinkel Televil, Bergensesteenweg 386, SintPieters-Leeuw.
Wat: pop-upstore winterkleding en accessoires.
Waar: zaal Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat
198, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Wanneer:
• vrijdag 20 november van 14 - 21 uur.
• zaterdag 21 november van 12 - 19 uur.

Je kind inschrijven in een kleuterschool
of lagere school
Beste ouder
Op school legt uw kind de basis voor zijn toekomst. Daarom kiest u met zorg een school voor uw zoon of dochter.
De toekomst van uw kinderen is ook onze zorg. Daarom
werken we in Sint-Pieters-Leeuw met een online aanmeldingssysteem voor alle kleuterscholen en lagere scholen
van alle netten. Op die manier willen we iedereen evenveel kansen geven om zijn kind in te schrijven en worden
wachtrijen aan de schoolpoorten vermeden.

Eerst aanmelden, dan inschrijven

Je kind inschrijven verloopt in twee stappen.
1 Aanmelden: meld je kind aan op http://aanmelden.
sint-pieters-leeuw.be.
2 Inschrijven: je ontvangt een brief of e-mail met de ge-

gevens van de school waar je je kind kunt inschrijven.
Je maakt een afspraak met deze school. De inschrijving is definitief als je de leerlingenfiche hebt ingevuld
in de school zelf. Dit betekent dat je akkoord gaat met
het schoolreglement en het pedagogisch project van
deze school.
De aanmeldings- en inschrijvingsprocedure vind je terug
op de website: http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be.

Welke kinderen meld je aan?
• Alle kinderen geboren in 2014.
• Alle kinderen geboren in 2011, 2012 en 2013 die nog
niet zijn ingeschreven in een school.
• Alle kinderen die van school willen veranderen om
naar een nieuwe kleuterschool of lagere school te
gaan in het schooljaar 2016-2017.
Opgelet! Is je kind geboren in november of december
2014? Meld je kind nu al aan, ook al kan het pas naar
school vanaf september 2017.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Na de aanmeldingsperiodes wordt voor elke school een
rangorde bepaald voor alle kinderen die aangemeld zijn.
Er zijn drie groepen kinderen:
1 kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven
in dezelfde school. Voor deze groep geldt absolute
voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in
dezelfde school waar hun broer en/of zus naar school
gaat/gaan.
2 kinderen van personeelsleden van een Leeuwse
kleuterschool of lagere school. Voor deze groep geldt
absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school waar een van beide ouders werkt.
3 alle andere kinderen. Aan de hand van enkele vragen
wordt voor ieder kind bepaald of het een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is.
Alle aangemelde kinderen worden ook gerangschikt volgens twee criteria: schoolkeuze en afstand tot de school.
In de mate van het mogelijke worden de kinderen toegewezen aan de school van hun eerste keuze. Als er echter
niet voldoende plaatsen zijn, krijgen de kinderen die het
dichtst bij de school wonen voorrang. Het is dus belangrijk
om hiermee rekening te houden bij het aanmelden.
INFO: wie meer uitleg wenst, kan naar de infoavond ko-

men op 17 november om 19 uur in het buurthuis, Kerkstraat 10 te 1601 Ruisbroek of op 19 november om 19 uur
in de Raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21
te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
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Leeuwse zwemmarathon

voor vzw Beyond the Moon
Op vrijdag 20 november om 17 uur gaat de traditionele 24
uren zwemmarathon van start. Wij roepen jong en oud op
te komen zwemmen voor het goede doel! Je kan gratis
komen zwemmen tot zaterdag 21 november 17 uur.
Dit jaar gaat de opbrengst integraal naar vzw Beyond the
Moon. Beyond the Moon biedt families met een ernstig
ziek kind uit Sint-Pieters-Leeuw of nabije omgeving de
gelegenheid om te genieten van een onvergetelijke, kosteloze vakantie in een kindvriendelijke omgeving.
De drie sleutelwoorden van deze vereniging zijn hoop,
energie en vreugde. Vele families met een ziek kind koesteren voortdurend de hoop op betere en aangenamere
tijden. Uit een zorgeloze gezinsvakantie met Beyond the
Moon putten ze de energie om een vleugje vreugde in
hun leven te brengen, opdat ze de dagelijkse strijd tegen
de ziekte niet opgeven. En daar zwemmen we voor!
Elke gezwommen kilometer wordt gesponsord door handelaars, bedrijven en particulieren. Als je niet kan komen
zwemmen maar je wenst toch het goede doel te steunen,
neem dan contact op met de Sportdienst, T 02 334 21 62.
Alle zwemmers en sponsors zijn welkom op de prijsuitreiking op zaterdag 21 november om 18 uur in het cafetaria
van het zwembad “sportcafé Wisp”.
INFO: Sportdienst, sportdienst@sint-pieters-leeuw.be,

T 02 334 21 62

© Pieter Coomans
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Cultuurcentrum

COLOMA

JAARMARKTCONCERT

RADIO GUGA &
DJ AXEL DAESELEIRE
Dinsdag 10 november – 20.30 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. Het publiek krijgt in
één set o.a. Ozark Henry, Raymond Van het Groenewoud,
Elvis Presley, Editors, Yevgueni, Bart Peeters, … te horen.
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.
De tickets vliegen de deur uit. Wil je er graag bij zijn?
Koop dan snel je tickets via www.colomaspl.be.
Waar: Loods Topstraat 11.
Prijs: 10 euro.
FILM

TENTOONSTELLING

HOLEBIFILMFESTIVAL

LEEUW-ART: BEWEGEN/BEWOGEN

Woensdag 18 & 25 november – 20 uur

Vrijdag 6 (vernissage), 7, 8, 14 & 15 november (expo)

18/11: Chez Nous

‘Chez Nous’ is een levendig café chantant in hartje
Amsterdam. Wanneer uitbater Adje in het ziekenhuis belandt, ontdekken een paar vaste klanten dat de zaak op
de rand van het faillissement balanceert. De vrienden
willen vermijden dat hun stamcafé openbaar verkocht
wordt, maar hebben geen idee hoe ze uit de financiële
put kunnen raken, tot ze horen dat het Rijksmuseum tijdelijk een van ‘s werelds duurste diamanten halssnoeren
tentoonstelt. En als de stad tijdens de Gay Pride helemaal op z’n kop staat, kan een goed georganiseerde
kunstroof toch niet zo moeilijk zijn? “Chez Nous” is een
enthousiaste feelgoodkomedie.

25/11: Vier Minuten

Mevrouw Krüger geeft al jaren pianoles in een gevangenis. Toch is ze eerst weigerachtig om Jenny, een nieuwe
gevangene, er bij te nemen. Dit verandert snel als ze
haar hoort spelen. Jenny mag dan wel getalenteerd zijn,
maar ze heeft in haar jonge leven toch een zwaar verleden opgebouwd. De pogingen van de oude lerares om
haar leerlinge verder te ontwikkelen, verlopen niet altijd
even succesvol. En daarnaast heeft mevrouw Krüger ook
een aantal geheimen.

Elk jaar werkt Leeuw-Art rond een bepaald thema.
De tentoonstelling in het CC Coloma - ook op 11 november tijdens de jaarmarkt - laat je kennismaken met
Bewegen-Bewogen. Beweging werkt inspirerend en
aanstekelijk, zowel fysiek als geestelijk. Kunst is permanent in beweging, net zoals de wegtikkende tijd. Trilling,
verlangen, evenwicht, onrust, liefde, en de wind als de
nodige drager van het stuifmeel, als een zalig welgekomen bevruchter. Leeuw-Art, in al zijn waardigheid, zijn en
hebben, bewogen in een zo breed mogelijk spectrum.
Veel kijk- en denkgenot uit naam van voorzitter Luc Van
Ruysevelt.
Waar: Kasteel Coloma.
Vernissage: vrijdag 6 november 2015, 20 uur.
Expo: 7, 8, 14 & 15 november 2015, 14-18 uur.

Waar: CC De Merselborre.
Prijs: 3 euro.

Tickets online: www.colomaspl.be
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Activiteitenkalender

NOVEMBER

in Sint-Pieters-Leeuw

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

ZONDAG 1 NOVEMBER
Eucharistieviering Allerheiligen. Het
4-stemmig Parochiaal Zangkoor
Vlezenbeek luistert de eucharistieviering van Allerheiligen op. O.L.V.-kerk
te Vlezenbeek om 10.30 uur. Info:
magnus_annie@hotmail.com. Org.:
Parochiaal Zangkoor Vlezenbeek.

MAANDAG 9 TOT 30 NOVEMBER
Yoga. Mogelijkheid tot meditatie. CC
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.

MAANDAG 2, 16 EN 30 NOVEMBER
Wandelen. Wandelen langs de landelijke wegen van het Pajottenland.
Vertrek op parking gemeentehuis
van 13.30 tot 15.30. Info: 02 377 87 50,
vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
Org.: KVLV Sint-Pieters-Leeuw.

DINSDAG 10 NOVEMBER
Wandeling van +/- 8 km. Vertrek op
parking gemeentehuis van 13.30 tot
16 uur. Info: 02 378 39 64, vellemans.
chris@gmail.com. Org.: Femma SintPieters-Leeuw Centrum.

MAANDAG 2 TOT 30 NOVEMBER
Damesturnen. Van 20.15 tot 21.15 uur
worden grondoefeningen aangeboden. Kom gerust eens proberen in
’t Populiertje. Info: 02 532 13 84,
kristel.stoffels@telenet.be.
DINSDAG 3 TOT 24 NOVEMBER
Zwemmen. Op dinsdagavond kunnen volwassenen leren zwemmen,
gewoon op eigen ritme baantjes
trekken, hun stijl verbeteren of aanleren o.l.v. een gekwalificeerde trainer.
Wildersportcomplex. Info: fvandersteen@telenet.be.
WOENSDAG 4 TOT 25 NOVEMBER
Aqua-gym. Een gemakkelijke en toegankelijke sport. Wildersportcomplex.
Info: francoise@waterleeuwen.be,
www.waterleeuwen.be. Org.: Zwemclub De Waterleeuwen.
ZATERDAG 7 NOVEMBER
KVLV Vlezenbeek - 90 jaar jong. Kom
zeker eens langs met je familie.
CC De Merselborre van 14 tot 20 uur.
Info: vcanny@hotmail.com. Org.:
KVLV Vlezenbeek.
ZONDAG 8 NOVEMBER
Ruildag Hobby- en Verzamelaarsclub, voornamelijk postzegels, munten, postkaarten, ... CC De Merselborre van 14 tot 17 uur. Info: weebau@
telenet.be. Org.: Hobby- en Verzamelaarsclub Sint-Pieters-Leeuw.
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DONDERDAG 12, 19 EN
26 NOVEMBER
Yoga. Op een rustige manier en in
een ontspannen sfeer werken we
aan onze conditie. Zonnig Leven van
19.45 tot 21 uur. Info: 02 377 87 50,
vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
Org.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
DONDERDAG 12 TOT 26 NOVEMBER
Mindfulness training. 8 lessen combineren westerse psychologie met
oosterse wijsheid. Colomakasteel
van 19 tot 21.45 uur. Info: 093 28 60
90, www.aandacht.be. Org.: Instituut
voor Aandacht en Mindfulness.
DONDERDAG 12, 19 EN
26 NOVEMBER
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.
ZONDAG 15 NOVEMBER
Zuunbeekwandeling. Wandeling
langs de middenloop van de Zuunbeek met als thema “Globaal waterbeheer in de Zuunvallei”. Vertrek
op parking gemeentehuis om 14
uur. Info: 0475 51 20 71, www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be. Org.:
Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden.
DINSDAG 17 NOVEMBER
Naaisalon. Ervaren naaisters helpen
onervaren naaisters met hun project.
Parochiecentrum van 19 tot 21 uur.
Info: 02 378 39 64, vellemans.chris@

gmail.com. Org.: Femma Sint-PietersLeeuw Centrum.
WOENSDAG 18 NOVEMBER
Crea Vezelstructuren. We herontdekken oude vezels zoals linnen, kapok,
katoen. We maken een plat doek
met deze structuren. Parochiecentrum Sint-Lutgardis van 19.30 tot 22
uur. Inschrijvingen en info: 0479 26 53
64, hildedeblieck@telenet.be. Org.:
Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
ZONDAG 22 NOVEMBER
Familieyoga. Anderhalf uur samen
genieten, bewegen, tot rust komen.
Yoga-ervaring niet vereist, we sluiten af met een door de kinderen
steeds gesmaakt ‘aperitief-moment’.
Gaspeldorenhof van 10 tot 11.30 uur.
Info: www.dayayoga.be.
DINSDAG 24 NOVEMBER
Kookles: veggie uit Ons Kookboek.
Groenten schitteren in de hoofdrol en
je geeft er zelf de smaak aan die je
wil. CC De Merselborre van 19 tot 22
uur. Info: 02 377 87 50, vrouwen-metvaart@hotmail.com. Org.: KVLV-SintPieters-Leeuw.
WOENSDAG 25 NOVEMBER
Naaisalon. Naaien, herstellingen, ...
Tijd en geld uitsparen. Voor beginners:
basissteken. Voor durvers: stikmachine
leren kennen en hulp bij eigen project. Parochiecentrum Sint-Lutgardis
van 19.30 tot 22 uur. Info: 0479 26 53
64, hildedeblieck@telenet.be. Org.:
Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
ZATERDAG 28 NOVEMBER
Dansinstuif Tirkedi Sint-Pieters-Leeuw.
Een avond vol dansplezier voor iedereen. Een afwisseling tussen lijndansen,
kringdansen en partnerdansen. Geen
ervaring? Interesse? Kom zeker een
kijkje nemen of mee dansen. Zonnig
Leven om 20 uur. Info: heidi.deville@
hotmail.be. Org.: Tirkedi.
ZATERDAG 28 EN
ZONDAG 29 NOVEMBER
Kunsttentoonstelling. Kunstenaars
CLERINX William, DEMANET Pascale,
LAGNEAU Viviane, ROMAIN-WINDERICKX Jacqueline, VANDERMEEREN

Er z
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Voorleesweek

van 21 tot 29 november
Luc en WILMAERS Mieke stellen samen tentoon. Colomakasteel van 10
tot 18 uur. Info: clerinx@telenet.be.
ZATERDAG 28 EN
ZONDAG 29 NOVEMBER
Toneel ‘De ziekenkas’ met Erik Goris
en Luc Caals. Deze komedie speelt
zich af in de wachtkamer van de ziekenkas. Parochiecentrum Negenmanneke om 20 uur op zaterdag en om 15
uur op zondag. Info en kaarten: 0473
79 44 22. Org.: Toneelgroep KATO.
ZONDAG 29 NOVEMBER
Sacred Voices. Een ontmoeting van
koren in hedendaagse religieuze
muziek. Concert in samenwerking
met het koor Bruxell ‘A Capella.
Sint-Pieterskerk, Rink om 15 uur. Vvk:
10 euro - kassa: 12 euro - <16 j: 5 euro.
Info en reservatie: 02 532 51 80, walter.
duprez@telenet.be.

Waar en wanneer

• Zondag 22 november om 11 uur in de bib van Vlezenbeek en Zuun.
• Woensdag 25 november om 15 uur in de bib van Negenmanneke en
Ruisbroek.
• Zondag 29 november om 11 uur in de hoofdbibliotheek aan de Rink.

WORKSHOP

‘Met plezier gaan slapen’
Een kind opvoeden is geen sinecure, er komt zo veel bij kijken. Daarom
brengen we graag ouders samen om van elkaar te leren. In de workshop
van november geven we handige tips om het slapengaan van je kind
vlotter te laten verlopen.
Ben je benieuwd naar goede ervaringen? Wil je jouw kind met plezier
naar bed laten gaan en ontdekken hoe je samen een leuk slaapritueel kan inbouwen? Kom dan zeker naar deze workshop! Alle mama’s,
papa’s, opa’s, oma’s ... zijn welkom.

Infodag in een polities
chool,
dat vraagt om wat uitleg
…

Van 9u tot 16u.
Dat staat genoteerd!

Voorlezen opent nieuwe werelden. Werelden met prinsessen en draken,
sprekende dieren en vliegende mensen. Kleuters, kom tijdens de voorleesweek naar de bibliotheek en laat jullie meevoeren door deze wonderlijke avonturen!

Zit je verder nog met vragen rond opvoeding? Dan kan je iedere donderdag tijdens de inloopmomenten van Kind en Gezin terecht bij een
medewerker van Kind en Gezin in het lokaal dienstencentrum Negenhof.
Breng je kind gerust mee.

Asse

Wat: workshop “Met plezier gaan slapen”.
Wanneer: donderdag 26 november, van 9.30 tot 11.30 uur.
Onthaal vanaf 9 uur.
Prijs: gratis.
Waar: dienstencentrum Negenhof, Sint-Stevensstraat 62,
1600 Sint-Pieters-leeuw.

Poverstraat 75,
1731 Relegem

Jobs, rekrutering, selec
tie,
opleiding: zo veel vrage
n!

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.
Meer informatie over deze
infodag?
Ik weet waar naartoe!

zal met workshops gewe

rkt worden die elk uur

Er zullen ook studenten
en politiemensen zijn.
Super!

Leen Persijn geeft lezing over dementie
zullen starten tussen 9u

Workshop algemene info
over de selectieproeven
Workshop over de sportp
roeven (breng je sportk
ledij mee!)
Workshop over de opleid
ing en het leven in de politie
school

en 15u.

Volg ons op

e_2015.indd 1

30/09/15 12:27

Ken je iemand met dementie of wil je er meer over weten?
Op dinsdag 17 november geeft actrice en zangeres Leen Persijn
een lezing “Mist, mijn moeder en ik” in het praatcafé in het WZC
Sint-Antonius van 19.30 tot 21.30 uur. De deuren gaan open vanaf
19 uur. Iedereen is welkom!
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Sociaal Huis tegen
armoede
Weet jij wat het is om te leven in armoede of ondervind jij
ook wat de gevolgen zijn van een beperkt inkomen?
Armoede is niet alleen een kwestie van geld. Het is veel
meer dan dat. Armoede is een netwerk van uitsluitingen
op verschillende domeinen, zoals huisvesting, cultuur,
onderwijs, werk, vrije tijd, ...
Hierdoor verhoogt het gevoel van er niet bij te horen en
geen deel uit te maken van de maatschappij. Dit uit zich
zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van de
persoon door gebrek aan zelfvertrouwen, twijfel, angst, …

© Tineke De Vos

Misschien kan je wel een duwtje in de rug gebruiken. Het
Sociaal Huis staat open voor iedereen. Je vindt er de
sociale dienst en de thuiszorgdiensten. De medewerkers
zetten zich elke dag opnieuw in om mensen een perspectief te geven, een uitweg naar een betere toekomst. In
de eerste plaats wordt gekeken naar basisvoorzieningen:
huisvesting, energie en water, voeding, kledij, verzorging.
Ook wordt er gekeken naar andere factoren zoals werk,
school, vrije tijd.
Administratieve problemen? Onbetaalde facturen? Het
Sociaal Huis is bedoeld voor iedereen die een risico loopt
op armoede. Bij het Sociaal Huis kunnen ze helpen je
leven zelf in handen te nemen.
Eenvoudigweg bellen of mailen volstaat: T 02 371 03 50 of
sociale.dienst@ocmwspl.be.

ontvangt je voor een kennismakingsgesprek en kijkt hoe je
verder kan worden geholpen.
INFO: Sociaal Huis,

Op maandag- en donderdagvoormiddag, tussen 8.30
en 11 uur, kan je vrij met ons komen praten. Je meldt je
aan bij de onthaalbalie. Een maatschappelijk assistent

Fabriekstraat 1, 1601 Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw),
T 02 371 03 50, sociale.dienst@ocmwspl.be,
www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be.

Blauw lintje voor 70 jaar Verenigde Naties
Op 24 oktober vieren de
Verenigde Naties hun 70ste
verjaardag. De organisatie
werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht om de
vrede en veiligheid op onze
planeet te garanderen. Ondertussen weten we dat dit
gemakkelijker gezegd is dan
gedaan, en blijft het streven
naar vrede en veiligheid
hoog op de internationale politieke agenda staan. Om
het blijvende belang van de Verenigde Naties extra in de
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verf te zetten roept de organisatie steden en gemeenten wereldwijd op om op 24 oktober – de dag van de
verjaardag – een monument of een gebouw in het blauw
te verlichten. De campagne wil op die manier mensen
van over de hele wereld verenigen en een boodschap
van vrede, ontwikkeling en mensenrechten uitdragen.
Ook onze gemeente draagt haar steentje bij en heeft ter
nagedachtenis van onze gesneuvelden aan alle Leeuwse
oorlogsgraven een symbolisch blauw lintje geplaatst, dit
tot en met Allerzielen.
INFO: dienst Ontwikkelingssamenwerking

ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be.

Grafmonumenten in
de Sint-Pieterskerk
De grafmonumenten zijn de
drie levensgrote grafstenen
achter het hoofdaltaar en
de obiits (rouwborden) op
het doksaal links en rechts
van het orgel. In het jaar
2012 publiceerde pastoor
Gerrit Van den Houte een
reeks artikelen over deze
grafmonumenten in de
Sint-Pieterskerk in het
weekblad Kerk en Leven.
Week na week besprak hij één van deze onderdelen.
Tijdens de publicatieperiode werden bepaalde correcties en verduidelijkingen aangereikt door Raf Meert,
Leeuwenaar en auteur van “Het kasteel Coloma” en
“Het Hof te Zellik”.
In deze Lewe-publicatie wordt de verbondenheid geschetst van de kasteelheren van Coloma met het dorp
Leeuw en dit over een periode van bijna 250 jaar.
Wie geïnteresseerd is in deze publicatie, kan ze bekomen voor 3 euro in de hoofdbibliotheek aan de
Rink. Een jaarabonnement op Lewe kost 8 euro, door
storting op rekening BE26 0910 1163 0329 van gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw.
INFO: Gilbert Pické, secretaris Werkgroep voor

Streek- en Volkskunde, T 02 377 97 10 of
heemkunde@sint-pieters-Leeuw.be.

Wegwijs in het
gemeentearchief
Steeds meer mensen verdiepen zich graag in hun lokale
geschiedenis of willen hun
familiestamboom samenstellen. In het gemeentearchief
kan men alle documenten,
die men hiervoor nodig
heeft, opzoeken. Velen zijn
hier echter niet van op de
hoogte en weten niet hoe ze
de juiste informatie kunnen
terugvinden. In samenwerking
met de Erfgoedcel Pajotteland-Zennevallei ontwikkelden
de archivarissen van Beersel,
Dilbeek, Halle en Sint-PietersLeeuw daarom de flyer Duik in
het gemeentearchief! In deze
flyer kan je nalezen wat een
gemeentearchief precies is en
welke documenten je er zoal
aantreft. Je vindt er ook een stappenplan in terug dat je op
weg helpt bij jouw eerste stappen in het archiefonderzoek.
De contactgegevens van alle gemeentearchieven uit de
streek worden hier tot slot nog eens op een rijtje gezet.
Nieuwsgierig: neem dan zeker eens een kijkje op de
website www.achievenpz.be en download de flyer. Je
kan ook altijd langsgaan bij de archiefdienst, de bibliotheek of de dienst Toerisme om een papieren exemplaar
op te pikken. Heb je zin gekregen om het verleden van
jouw familie of gemeente uit te spitten? Contacteer dan
zeker de archivaris via www.sint-pieters-leeuw.be/archief
en kom snuffelen in het archief.

Einde concessies begraafplaatsen
In 2015 vervallen een aantal vijftienjarige concessies
op onze begraafplaatsen. Het betreft hier begravingen in volle grond alsook bijzettingen van asurnen
in het columbarium. Concessiehouders en andere
belanghebbenden hebben tot 31 december de
mogelijkheid om deze concessie te verlengen. De lijst
met de vervallen concessies wordt uitgehangen aan
de ingang van de begraafplaatsen. De concessies
die niet worden hernieuwd vóór 31 december zullen
verwijderd worden.
INFO: dienst Burgerlijke Stand,

T 02 371 22 45, myriam.stiens@sint-pieters-leeuw.be
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Jubilarissen

In Memoriam
Diane Vellemans

° 15/07/1958 - † 04/10/2015
Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben
wij kennis genomen van het heengaan van onze
dierbare collega Diane.

Briljanten bruiloft 5 juli

Op 15/05/2008 kwam Diane ons team kinderopvang vervoegen, eerst in kinderdagverblijf Kortjakje
en later in kinderdagverblijf Jip & Janneke. Diane
heeft met veel liefde en inzet gezorgd voor de
kleinsten die haar werden toevertrouwd. Na een
moedige strijd van een jaar, heeft ze ons op 57-jarige leeftijd verlaten. Onze gedachten gaan uit naar
haar echtgenoot, dochter, kleindochter en familie.
We zullen haar missen.

Auguste Fevrier (89) en Irène Meert (88)

Marc Verkens

° 15/12/1960 - † 02/09/2015
Wij nemen in droefheid afscheid van onze collega
Marc, hoofdinspecteur van de afdeling jeugd &
gezin. Langs deze weg bieden wij onze oprechte
deelneming aan de familie.

Gouden bruiloft 11 september

Desiderius Boddengeen (72) en Georgette Pauwels (72)

100-jarigen

22 september
Philomène Severs
12
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Woon gezond, geef lucht aan je huis!
Nu de winter voor de deur staat, zijn we sneller geneigd om ramen en deuren dicht te houden. Toch is
het belangrijk voor je gezondheid om ervoor te zorgen dat frisse lucht in je woning kan. In de Vlaamse
actieweek ‘Gezond Binnen’ van 24 tot 30 november zet Woonwinkel Zennevallei gezond wonen in de
kijker. Tijdens deze actieweek krijg je advies op maat van jouw woning. De technisch adviseur komt
gratis op afspraak bij jou langs en geeft tips om de kwaliteit van je woning te verbeteren.
Hierbij een aantal tips waarmee je zelf meteen aan de slag kan.
Weer daarom producten met gevarensymbolen en sigarettenrook uit je
woning en verlucht extra tijdens en
na het douchen, koken, poetsen of
klussen.

Ventileren of verluchten?

1
2

ventileer 24 uur per dag;

3
4

rook niet binnen;

5

verlucht extra tijdens en
na het douchen, koken,
poetsen, klussen;

Een proper ventilatiesysteem
= propere lucht

6

Heb je een ventilatiesysteem in je
woning, zorg er dan voor dat dit
goed onderhouden is. Raadpleeg bij
twijfel de handleiding of je installateur. Slecht onderhouden ventilatiesystemen kunnen de kwaliteit van de
lucht in je woning slechter maken in
plaats van beter.

verlucht je woning extra
wanneer je nieuwe materialen of meubels hebt
geplaatst;

7

zet de verwarming lager
of schakel ze uit tijdens
het verluchten.

Bij het ventileren laat je voortdurend
verse lucht binnen. Dit doe je door
een raam op een kier te zetten
of ventilatieroosters open te laten
staan. Ventileren doe je best 24 uur
per dag.
Door te verluchten zorg je er voor dat
er op korte tijd veel frisse lucht binnenkomt. Dat kan door bijvoorbeeld
een raam of buitendeur meerdere
keren per dag vijftien minuten open
te zetten.

Luchtvervuiling in je huis?
Dagelijks brengen we heel wat tijd
binnen door. Het is dan ook logisch
dat de verse, gezonde lucht snel
opgebruikt is. Niet alleen door te
ademen, maar ook door te koken,
poetsen, douchen, roken of klussen
komen er stoffen in de lucht die jou
of je familie ziek kunnen maken.

INFO: Woonwinkel Zennevallei

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

verlucht minstens 2 keer
per dag gedurende 15
minuten;

gebruik en onderhoud
de ventilatieopeningen in
huis, sluit ze niet af;

Hou je nu al rekening met
deze tips en heb je toch nog
last van vocht in je woning?
Misschien is er een andere
oorzaak. Is je dak voldoende
geïsoleerd? Kan je de woning
voldoende verwarmen? Heb
je problemen met de elektriciteit in je woning? Voor al
deze en andere vragen kan
je terecht bij onze technisch
adviseur. Neem contact op
en we maken graag een
afspraak.
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Open oproep
Kanaaltuinen
naar kopers
met lokale binding
Het college van burgemeester en
schepenen heeft een verkavelingsvergunning verleend aan het nieuwe
woonproject ‘Kanaaltuinen’. Deze site
tussen Zuun en Ruisbroek zal een divers
en kwalitatief woonaanbod opleveren.
De verkaveling wordt aangeboden
onder een geconventioneerd woonaanbod, waarbij kandidaat-kopers met

lokale binding voorrang kunnen krijgen.
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw doet
een open oproep aan alle Leeuwenaars om hiervan gebruik te maken.
In een eerste fase komen er 46 woningen en appartementen. In het
woongebied wordt een centraal park
van 1,5 hectare voorzien, ideaal voor
spelende kinderen, aangename rust-

momenten en sociale contacten met
buren. Daarnaast wordt een school
voor circa 400 leerlingen gebouwd.
Voor meer informatie rond de eerste
fase van 46 entiteiten kan je terecht op
www.kanaaltuinen.be.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vlezenbeek ter inzage
Tijdens de zitting van 24 september
stelde de gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Vlezenbeek
voorlopig vast. Tijdens het openbaar
onderzoek dat gehouden wordt van
6 november tot 5 januari ligt het dossier ter inzage op het gemeentehuis
bij de dienst Ruimtelijke Ordening.
Iedereen kan opmerkingen of bezwaren per aangetekende zending
of tegen afgifte met ontvangstbewijs
richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
en dit tot uiterlijk 5 januari.
De gemeente wenst, in uitvoering van
haar Ruimtelijk Structuurplan, met dit
RUP de toekomstige ontwikkelingen
van Vlezenbeek te sturen op maat
van de woonkern.
Het wonen en het voorzieningsniveau (horeca, handel, diensten, …)
moeten op een lokaal maar goed
uitgerust peil behouden blijven. Hierbij
wensen we de bebouwing af te werken en het openbaar domein op te
waarderen met de nodige aandacht
voor de omliggende open ruimte.
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Er wordt ook een oplossing geboden
voor de recreatiemogelijkheden in
Vlezenbeek door de uitbouw van
een recreatief netwerk (passieve
recreatie in de vorm van wandelen,
fietsen, enzovoorts) en de bundeling
van recreatieve infrastructuur op de
site van het huidige voetbalplein aan
Inkendaal.

Wat zijn de belangrijkste
doelstellingen van het RUP?
• Vlezenbeek verder uitbouwen als
aangename woonomgeving.
• De structuur van de dorpskern duidelijker profileren.
• Aanduiden van strategische locaties waarin meergezinswoningen
opgericht kunnen worden.
• Garanties bieden voor het behoud
en de invulling van markant erfgoed.
• Een aangepaste mobiliteit op
maat van het dorpskarakter van
Vlezenbeek.
• De omgeving van de Vogel(en)
zangbeek/Vlezenbeek en haar
oevers opwaarderen.
• Behouden van de natuurlijke

•
•

•

•

waarde van het parkgebied rond
‘Inkendaal’ en zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden in samenhang
met de natuurlijke waarden.
Open ruimte beschermen tegen
verdere bebouwing.
Een aanpak formuleren voor de
problematiek van de zonevreemde
voetbalterreinen aan Inkendaal.
Mogelijkheden bieden voor de
uitbouw van recreatieve voorzieningen.
Realisatie van een (boven)lokaal
fietsroutenetwerk.

Volgende stappen
Na het openbaar onderzoek worden desgevallend de bezwaren en
opmerkingen en de adviezen van
Ruimte Vlaanderen en de Provincie
verwerkt door de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) waarna het eventueel hieraan
aangepast RUP voorgelegd wordt
aan de gemeenteraad ter definitieve vaststelling.

Gratis Energiefit-avond voor
snelle energiebesparing
Eandis en de energiespecialisten van Bond Beter Leefmilieu ontwikkelden een avondsessie die een hele reeks verrassende energietips op een
leuke manier uit de doeken doet. Zonder veel moeite en zonder grote
investeringen kun je er al snel een paar honderd euro per jaar mee
besparen. Geen extreme toestanden maar wel een leuk anderhalf uur,
vol praktische info waarmee je meteen aan de slag kunt. Deze Energiefit- avond is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt.
Wanneer: maandag 16 november, van 19.30 tot 21 uur.
Waar: kasteel Coloma, Joseph Depauwstraat 25.
Inschrijven: via de website www.eandis.be/energiefit, of via dienst
Leefmilieu (leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 63 53).

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

eind
december
2015

doorgaand
verkeer
onderbroken

Bergensesteenweg (2)

vernieuwen gasleiding - vervangen
eletriciteits(koper)net

Iverlek/Eandis november 2015

januari 2016

plaatselijke
hinder

(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.
(2) Bergensesteenweg: traject tussen Ruisbroeksesteenweg en
A.Van Cotthemstraat/Groot-Bijgaardenstraat.
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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!

Nieuws Sint-Pieters-Leeuw
#LeeuwLeeft jaarmarkt Ruisbroek

Nieuws Sint-Pieters-Leeuw
#torenfeesten

CC Coloma

Trekpaardendag #c

ccoloma

Virginie Koeck

Happy kids!! Ella meets Charlotte!
#ketnetband #LeeuwLeeft

Monik Thibaut

Over de grenzen
heen... #LeeuwLeeft

