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Sociaal huis

Lees meer op pag. 4 & 5

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 • Nutsvoorzieningen • Tewerkstelling • ICT • Volksgezondheid en welzijn

Gunther Coppens, schepen
M 0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Onderwijs • Kunstonderwijs •
Bibliotheek • Afvalbeleid • Milieu en Groen (inclusief natuurreservaten)

Bart Keymolen, schepen
M 0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Openbare werken • Jeugd- en
speelplein-werking • Gezins- en kinderopvang • Buitenschoolse
kinderopvang • Landbouw

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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Beste Leeuwenaar,
De gezellige Kerstperiode met de feestelijkheden ligt
weer achter ons. Tijd voor een nieuw jaar vol goede
voornemens, verrassingen, vreugde en hopelijk niet te
veel leed.
Goed nieuws is alvast dat we er ook dit jaar weer in
geslaagd zijn om de begroting in evenwicht te houden
en toch te blijven investeren, zonder de belastingen te
verhogen.
Voor de studenten staan de examens voor de deur.
Wij zetten onze hoofdbibliotheek en de lokalen van
de jeugddienst voor hen open : oases van rust en
concentratie in tijden van continue digitale afleiding.
Zo kunnen ze zich optimaal voorbereiden. Ik wens alle
studenten veel succes in dit nieuwe jaar!
Onze kleuters en leerlingen kunnen al uitkijken naar
spetterende vakanties in 2016. Wat we voor hen in petto hebben, ontdek je in de vakantiebrochure.
De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie zet in op een
hoge woonkwaliteit. Zo kan je onder meer een premie
krijgen voor betere funderingen, vochtwering, waterdichting van daken, hoogrendementsbeglazing en
een moderne centrale verwarming. Neem zeker een
kijkje! Voor wie in 2016 zijn woning wil renoveren is deze
premie een niet te missen extraatje.
Vanaf 1 januari komen de sociale dienstverlening van
het OCMW en de sociale dienst van de gemeente onder één dak : het Sociaal Huis. Daarmee zetten we de
eerste stappen in de samensmelting van OCMW en gemeente tot één organisatie, met als einddoel : minder
structuren en betere dienstverlening voor de burger.
Het college van burgemeester en schepenen wenst u
een gelukkig en gezond 2016 vol positieve energie!
Luc Deconinck,
burgemeester

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

Gemeenteraad
Donderdag 28 januari 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 13 januari van 9 tot 11 uur in het
buurthuis 1601, Kerkstraat 10. Avondspreekuur op
woensdag 13 januari van 18 tot 20 uur in
‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.
INFO: dienst Maatschappelijke Veiligheid, T 02 371 63 18.

INFOMOMENT • 13 januari

Galgstraat-Pepingensesteenweg
herinrichting fietspaden
Het gemeentebestuur organiseert een
infomoment over de geplande herinrichting van de fietspaden langs de
Galgstraat en Pepingensesteenweg.

Sluitingsdagen
2016

Alle omwonenden en andere geïnteresseerden nodigen wij uit op
woensdag 13 januari om 20 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21.

Januari

• Vrijdag 1 januari:
Nieuwjaar
• Maandag 4 januari
vanaf 12 uur

Maart

• Maandag 28 maart:
Paasmaandag

INFOMOMENT • 21 januari

• Donderdag 5 mei:
O.H.-Hemelvaart
• Vrijdag 6 mei: brugdag
• Maandag 16 mei:
Pinkstermaandag

Verbeteringswerken
Fabriekstraat en
omgeving

Juli

Augustus

• Maandag 15 augustus:
O.L.V-Hemelvaart

November

• Dinsdag 1 november:
Allerheiligen
• Woensdag 2 november:
Allerzielen
• Vrijdag 11 november:
Wapenstilstand

December

• Maandag 26 december:
2de kerstdag

INFO: dienst Mobiliteit, T 02 371 22 91,
mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be

SUPER PRESTATIE
op 24 uren
zwemmarathon
2015 !!

Mei

• Maandag 11 juli:
Vlaamse Feestdag
• Donderdag 21 juli:
Nationale Feestdag
• Vrijdag 22 juli: brugdag

Het studiebureau D+A Consult zal
uitleg geven over de startnota. Hun
specialisten beschrijven de ruimtelijke
en verkeerskundige randvoorwaarden
van het project die moeten leiden
naar een nieuwe duurzame inrichting.
Op basis van verschillende varianten
lichten ze de voorkeursoplossing toe.

De 17 jarige Maarten Carremans
zwom maar liefst 65 km, een ongelofelijke prestatie!
El Yazidi Sofian kon na 1600 lengtes
40 gezwommen kilometers noteren.
Piet Van Wanseele, 64 jaar en oud
winnaar van de zwemmarathon,
zwom maar liefst 28 km 250 meter.
Een dikke proficiat Maarten, Sofian
en Piet voor deze prachtprestatie.
Wij danken alle 506 zwemmers die
samen 1.216 km zwommen.
Met trots werd een cheque van
4.360 euro afgegeven aan vzw
Beyond the moon.

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

Het gemeentebestuur organiseert
een infomoment over de geplande
verbeteringswerken langsheen de
Stationsstraat, Kerkplein, Beemdstraat,
Paul Gilsonlaan, Karel Gilsonstraat,
Fabriekstraat, Vredelaan en A. Vandenbosschestraat.
Alle omwonenden en andere geïnteresseerden nodigen wij uit op donderdag 21 januari om 19.30 uur in de zaal
van de school Wegwijzer. Het studiebureau Arcadis zal het voorontwerp
toelichten.
U bent van harte welkom!
INFO: dienst Openbare Werken,
T 02 371 22 90,
openbare.werken@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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Eén aanspreekpunt voor al je sociale vragen

Sociaal Huis helpt je vooruit
Samen werkt – samen beter!

Danny Vanderpoorten

Anne-Marie Van Belle
Dorien Van Ransbeeck

Susan Roesems

Wat doen ze?
Tijdens de permanentiemomenten kan je met al je vragen terecht bij de 5 maatschappelijke assistenten.
Dorien en Suzan geven een antwoord op al je zorg- en welzijnsvragen.
Ze helpen je bij premies, tegemoetkomingen, aanvraagformulieren, …
Heb je vragen over je budget, schulden, hoge schoolkosten, de energiefactuur, … ?
Dan helpen Anne-Marie, Danny en Astrid je graag verder!
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Ik geraak niet meer
wijs uit al mijn
papieren. Het is
een administratieve
ramp. Help!!

Ik denk dat wij recht
hebben op studietoelagen.
Waar kan ik deze
aanvragen?

Ik ben 18 en wil op eigen benen staan.
Hoe begin ik eraan?

Mijn moeder is niet meer
goed te been. Waar kan
ik terecht voor meer
informatie?

De schulden stapelen
zich op. Waar kan
ik heen?
Wat valt er te beleven in
het Huis van het kind?

Vragen?
Ons team staat voor je klaar
•
•
•
•
•
•

Heb je vragen over sociale rechten?
Wil je je pensioen aanvragen?
Heb je vragen over een tegemoetkoming of budgetbeheer?
Heb je vragen over verzorging en schoonmaak aan huis?
Wens je maaltijden aan huis laten leveren?
Wil je een wilsverklaring laten registreren?

Op al die vragen en nog veel andere kunnen onze maatschappelijk assistenten antwoorden. Kom je voor de eerste keer, dan kan je terecht op onze
permanentiemomenten.
Je vindt ons op twee locaties:
Sociaal huis Ruisbroek

Sociaal huis gemeentehuis

Astrid Cauwenbergh

Open: elke maandag en donderdag
van 8 tot 12 uur.
Waar: Sociaal Huis Ruisbroek,
Fabriekstraat 1, Ruisbroek,
T 02 371 03 50,
sociaal.huis@sint-pieters-leeuw.be.

Open: elke woensdag en vrijdag
van 8 tot 12 uur.
Waar: Gemeentehuis,
Pastorijstraat 21, Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 03 50,
sociaal.huis@sint-pieters-leeuw.be.
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Tegen het einde van deze bestuursperiode zullen, in uitvoering van het Vlaams
regeerakkoord, gemeente en OCMW geïntegreerd zijn. De gemeente en het
OCMW zullen dus onder één leiding komen. Alle ondersteunende diensten van
beide organisaties zullen samengaan. En vanaf januari zal er maar één secretaris zijn, die zowel verantwoordelijk is voor de gemeente als het OCMW.
Alle sociale dienstverlening en de thuiszorgdiensten worden vanaf nu ondergebracht in het Sociaal Huis. Dat is veel aangenamer voor de inwoners. Je
stelt er je vraag en men brengt je onmiddellijk met de juiste dienst in contact.
Of je nu vragen hebt over je pensioen, je budget, een mogelijke studietoelage of thuishulp voor een alleenwonende senior.
INFO: T 02 371 03 50, sociaal.huis@sint-pieters-leeuw.be
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Samen blokken
Heb je het moeilijk om je te concentreren bij het studeren, ben je snel afgeleid door internet en smartphone?
Probeer eens in groep te studeren: je
zal merken dat je productiever bent
en rustiger kunt blokken. Bovendien
kan je tijdens een pauze een praatje
slaan.
Ook dit jaar kunnen studenten op
de jeugddienst en in de hoofdbibliotheek samen studeren in januari.
Wifi is beschikbaar om de nodige
opzoekingen te kunnen doen.

Jeugddienst

• Maandag: van 8 tot 19 uur.
• Dinsdag tot donderdag:
van 8 tot 16 uur .
• Vrijdag: van 8 tot 12 uur.

Hoofdbibliotheek

• Maandag tot vrijdag:
van 9 tot 19.30 uur.
• Donderdag gesloten.
• Zaterdag en zondag:
van 9.30 tot 12.30 uur.

Lezing Gedichtendag met Ivo Van Strijtem
Ivo van Strijtem komt op donderdag 28 januari om 19 uur
in bibliotheek vertellen over wereldpoëzie en laat ons
kennismaken met zijn eigen werk. Ivo staat bekend als
aanstekelijk causeur die met humor en ernst zijn verhaal
weet te brengen. Zorg dat je erbij bent!
Hij schreef enkele opgemerkte gedichtenbundels. Nu is er
‘De Liefde, jazeker’, een gedurfde bundel die in de pers
positief werd onthaald. Ook stelde hij diverse bloemlezingen samen waarin hij zich als advocaat voor de poëzie
opwerpt.
Verder vertaalde en publiceerde hij onder meer een keuze uit de gedichten van Emily Dickinson, William Wordsworth en William Butler Yeats.
Praktisch

Lezing Gedichtendag, 28 januari, 19 uur, bibliotheek.

Julia, Ivo van Strijtem

in memoriam Cecilia Francisca Bulté (1929 – 1989)

Tien was ik en wist niet wat ik zag en of
ik ooit iets mooiers kon beleven,
het had geen naam.
Pas later kwamen de momenten
waarop het goed ware geweest
heel mooi te kunnen zingen.
Want ik liep fout. Ik leek wel
zonde van mijn tijd en van mijn
plaats op aarde.
Gelukkig laaft mij tot vandaag
die voedzame schoonheid: baby,
glimlach, maar vooral toch
Julia’s grote blanke borsten,
de zang ervan, hun toonaard,
in staat om alles te vergeven.
(uit De Liefde, jazeker, Houtekiet/ Altlas Contact,
Amsterdam/Antwerpen, 2014)
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in Sint-Pieters-Leeuw!
Het afgelopen jaar vloog voorbij. Het is alweer tijd om jullie het
nieuwe vakantieaanbod voor te stellen.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het gemeentebestuur tal
van activiteiten voor kinderen en jongeren. Niet alleen staat
een enthousiast animatorenteam klaar om er een onvergetelijke
zomervakantie van te maken, je kan je ook volledig uitleven
in de sporthal en de kunstacademie.
Achteraan in de brochure vind je de activiteiten die worden
georganiseerd door de verenigingen uit de gemeente.
Kan je net zoals je kind(eren) niet wachten tot de vakantie
begint? Blader dan snel door de brochure en ontdek wat er
allemaal te beleven valt. Vergeet niet tijdig in te schrijven
want de plaatsen zijn beperkt.

Wij wensen jullie alvast
speelse vakanties toe!
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Krokusvakantie

Paasvakantie

Omnisportkamp

Omnisportkamp

van 8 t/m 12 februari

Leeftijd: 6 - 14 jaar.
Locatie: A.J. Braillard

Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek.
Info: T 02 334 21 62
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/sport.

Kleuterkamp

Leeftijd: 3 - 6 jaar.
Thema: Kriebeldiertjes!

Naar het verhaal van Guido van Genechten.

van 28 maart t/m 8 april

Data: 4 t/m 8 april.
Leeftijd: 6 - 14 jaar.
Locatie: A.J. Braillard

Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek.
Info: T 02 334 21 62
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/sport.

Kleuterkamp

Leeftijd: 3 - 6 jaar.
Thema: Woeste Willem.

Naar een boek van Ingrid en Dieter Schubert
De spin Jonnie is erg lief, maar niemand weet het.
Als hij drie wordt, krijgt hij niet de gelegenheid om
iemand te vragen met hem een stuk taart te eten,
want sprinkhaan, bij, vlinder, slak en worm maken
zich gillend uit de voeten. Dan eet hij de taart maar
alleen op. Niemand weet dat Jonnie lief is... ALLEEN
JIJ! Dus als je Jonnie ergens tegenkomt, geef hem
een hele dikke zoen.
Info: zie infoblokje onderaan.

Buitenschoolse Kinderopvang

Leeftijd: 2,5 - 12 jaar.
Thema: Rood.
Prijs: 7,5 euro / 10 euro / 15 euro.
Locatie: Wegwijzer, Schoolstraat 14, 1601 Ruisbroek.
Info: T 0484 58 07 27, www.infano.be.

Taalkamp – Kom chez Babbelkous

Leeftijd: 4 - 9 jaar
Locatie: Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat

198, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Info: taalbad@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/babbelkous.
Voor kindjes die het Nederlands beter onder
de knie willen krijgen.

Woeste Willem is een humeurige en mopperende
zeerover. Op een avond staat er een jongetje,
Frank, op z’n dak dat er niet meer af durft. Willem
en het jongetje sluiten vriendschap en aan hem
vertelt hij al zijn avonturen…
Info: zie infoblokje onderaan.

Kunstenaarskamp

Data: 4 t/m 8 april.
Leeftijd: 6 - 12 jaar.
Locatie: Paasatelier/Kunstacademie

Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Info: kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/kunstacademie.

Buitenschoolse Kinderopvang

Data: 29 maart t/m 1 april en 4 t/m 8 april.
Thema: Geel.
Prijs: 7,5 euro / 10 euro / 15 euro.
Locatie: ’t Populiertje

Jan Vanderstraetenstraat 91, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Info: T 0484 58 07 27, www.infano.be.

Zomervakantie

van 1 juli t/m 31 augustus

Omnisportkamp

Info kleuterkampen

d voor 5 dagen.

Prijs: 70 euro per kin
ar
Inschrijven: ga na

w.be/sport
www.sint-pieters-leeu
Wildersportcomplex
Locatie: Sportdienst,
t-Pieters-Leeuw,
Sportlaan 11, 1600 Sin
T 02 334 21 62
t-pieters-leeuw.be.
Info: sportdienst@sin
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Data: 4 t/m 8 juli, 25 t/m 29 juli en
22 t/m 26 augustus.
Leeftijd: 6 - 14 jaar.
Locatie: A.J. Braillard
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek.
Info: T 02 334 21 62
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/sport.

Kleuterkamp

Data: van 4 t/m 8 juli.
Leeftijd: 3 - 6 jaar.
Thema: Kleine ezel, jarige Jakkie

Naar een prentenboek van Rindert Kromhout en
Annemarie van Haeringen.
Kleine Ezels vriend Jakkie is jarig en Kleine Ezel gaat
een cadeautje voor hem kopen. Hij kiest een vlieger uit, een prachtige rode vlieger met een staart
eraan. “Wat een mooie vlieger!” vindt kleine Ezel.
Eigenlijk zonde om hem aan Jakkie te geven?
Info: zie infoblokje pag. 8.

Speelpleinwerking

Data: 4 t/m 29 juli (m.u.v. 11 en 21 juli) en
1 t/m 12 augustus.
Leeftijd: 3 - 12 jaar.
Prijs: 7,5 euro / 10 euro / 15 euro.
Locatie: ’t Populiertje (kleuters)
Jan Vanderstraetenstraat 91, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Zonnig Leven (lagere schoolkinderen)
Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Info: T 02 370 28 81,
speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/speelpleinwerking.

Kunstenaarskamp

Data: 4 t/m 8 juli en 1 t/m 5 augustus.
Leeftijd: 6 - 12 jaar.
Locatie: Zomeratelier/Kunstacademie

Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Info: kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/kunstacademie.

Ideekidskamp

Data: 11 t/m 15 juli.
Uur: 9 – 16 uur. Opvang van 8 – 9 uur en 16 – 17 uur.
Leeftijd: 3 – 12 jaar.
Prijs: 75 euro.
Locatie: Vlaams Trefpunt Laekelinde

Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Info: T 02 370 28 81
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd.

Kleuterkamp

Data: van 25 t/m 29 juli.
Leeftijd: 3 - 6 jaar.
Thema: De appelkoning.

Naar het verhaal van Francesca Bosca.
Wat erg als je zo dol op je appelboom bent, dat de
mensen er niet eens naar mogen kijken. Gelukkig
komt de koning in dit verhaal tot inkeer, maar je
raadt nooit wie hem daarbij helpt. De tovenaar in
elk geval niet!
Info: zie infoblokje pag. 8.

Crefi speelweken

Data: 16 t/m 19 augustus.
Uur: 9 – 16 uur. Opvang van 8 – 9 en 16 – 17 uur.
Leeftijd: 4 – 12 jaar (kinderen geboren voor 1/07/2012).
Prijs: 60 euro.
Locatie: Vlaams Trefpunt Laekelinde

Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Info: T 02 370 28 81
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd.

Kleuterkamp

Data: 22 t/m 26 augustus.
Leeftijd: 3 - 6 jaar.
Thema: Max en de toverstenen.

Naar een verhaal van Marcus Pfister.
Op een rotseiland midden in de zee woont Max,
de rotsmuis met zijn vrienden. Op een dag vindt
Max een prachtige fonkelende steen, die licht en
warmte geeft. Hoe deze vondst het leven van de
rotsmuizen op het eiland verandert kom je in de
loop van het kamp te weten...
Info: zie infoblokje pag. 8.

Herfstvakantie

van 1 t/m 4 november

Buitenschoolse Kinderopvang

Data: 3 & 4 november.
Leeftijd: 2,5 - 12 jaar.
Prijs: 7,5 euro / 10 euro / 15 euro.
Info: T 0484 58 07 27 , www.infano.be.

Taalkamp – alles om het lijf dokter Babbelkous

Data: 2 t/m 4 november.
Leeftijd: 4 - 9 jaar.
Locatie: Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,

1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Info: taalbad@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/babbelkous.
Voor kindjes die het Nederlands beter onder de knie
willen krijgen.

Kerstvakantie

van 26 december t/m 6 januari

Buitenschoolse Kinderopvang

Leeftijd: 2,5 - 12 jaar.
Prijs: 7,5 euro / 10 euro / 15 euro.
Info: T 0485 58 07 27, www.infano.be.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud.
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Verenigingen

VOETBALSTAGES

GYMPIE DANSSTAGE

Deze zomer staat CC De Merselborre weer helemaal
op zijn kop! 5 dagen lang staat één thema centraal
waar je in de leukste activiteiten wordt ondergedompeld. Verveling krijgt ook tijdens deze 8ste editie van
de dansstage geen kans!
Leeftijd: meisjes & jongens vanaf 5 jaar.
Data: 11 t/m 15 juli.
Uur: 9 - 16 uur (opvang 8 - 17 uur).
Locatie: CC De Merselborre.
Inschrijven: info@gympie.be, www.gympie.be.

F.C. NEGENMANNEKE
Data:

• Herfstvakantie: 8 t/m 12 februari.
• Paasvakantie: 29 t/m 1 april.
Locatie: Fabriekstraat, 1601 Ruisbroek.
Info en inschrijving: T 0477 39 24 16,
colorartbvba@gmail.com.
Alle kindjes vanaf 5 jaar zijn welkom.

JEUGDINITIATIE VISSEN

Ook niet-leden zijn welkom.

VC DE GOUDEN BRASEM

Wees er snel bij want plaatsjes zijn beperkt;
inschrijven kan vanaf 1 februari.

Data: 18 t/m 22 juli.
Locatie: vijvers van A.J.Braillard te Ruisbroek.
Inschrijven: vcdgb@proximus.be.

RTC TENNISSTAGE
Data:

• 4 juli tot en met 8 juli;
• 11 juli tot en met 15 juli;
• 8 augustus tot en met 12 augustus;
• 22 augustus tot en met 26 augustus.
Alle kindjes vanaf 5 jaar zijn welkom, ook wie nog nooit heeft getennist is welkom. Gelieve dit dan wel mee te delen bij inschrijving.
Info en inschrijving: c-c.tennisacademy@hotmail.com of in de
cafetaria van sporthal A.J. Braillard.

VOETBALSTAGES KV ZUUN
Leeftijd: 5-14 jaar.
Data:

• Paasvakantie:
- 30 maart tot en met 1 april (3 dagen).
• Zomervakantie:
- 4 tot en met 8 juli (5 dagen);
- 8 tot en met 12 augustus (5 dagen).
Locatie: Petrus Basteleusstraat, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Info en inschrijving: www.kvzuun.be/Evenementen_Stages.html.
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V.U.: Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

De club zorgt voor voldoende begeleiders
en initiators, de gemeente zorgt voor
accomodatie en materiaal.

Cultuurcentrum

COLOMA

NIEUWJAARSCONCERT

CAMERATA JANACEK EN
MARTIN KASIK
Zondag 24 januari – 16 uur
Camerata Janacek en Martin Kasik brengen werken van
Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Menselssohn Bartholdy
en Antonin Dvorak.
Waar: CC De Merselborre.
Prijs: 15 euro.

CIRCUSREEKS

CULTUUR VOOR KIDS
Zaterdag 9 en 21 januari
Zondag 31 januari en 7 februari

SPEL

SCRABBLETORNOOI
Vrijdag 29 januari – 19 uur

Wil jij acrobatentoeren leren?
Kom dan samen met mama, papa, oma of opa …. naar
de circusreeks! De (b)engeltjes leren samen met hun
(groot)ouder bewegen en fijne opdrachten uitvoeren.
Deze reeks is een plezierige mix van acrobatie en beweging, maar altijd veilig en haalbaar voor iedereen!
Inschrijven: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of
T 02 370 28 81.

In samenwerking met de Vlaamse werkgroep DE VREDE
vzw organiseert CC Coloma een scrabbletornooi voor
professionelen, families, gelegenheid- en verwenspelers.
Waar: CC De Merselborre.
Gratis

Koop je tickets online:
www.colomaspl.be
Geniet jij graag van een namiddag klassieke muziek of heb je zin in een spectaculaire
circusvoorstelling? Koop je tickets online via www.colomaspl.be en druk ze meteen
thuis af! Je kan nog altijd tickets kopen aan de balie in CC Coloma of de bib.
Info: www.colomaspl.be of T 02 371 22 62
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Activiteitenkalender

JANUARI

in Sint-Pieters-Leeuw

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

MAANDAG 4 TOT 25 JANUARI
Damesturnen. Op maandag van
20.15 tot 21.15 uur worden grondoefeningen aangeboden in combinatie
met rek- en strekoefeningen. Kom
gerust eens proberen! ’t Populiertje.
Basisprijs: 80 euro. Info: 02 532 13 84,
kristel.stoffels@telenet.be.
MAANDAG 4 TOT WOENSDAG 27
JANUARI
Yoga Vlezenbeek. Op een ontspannen manier worden bewegingen en
yogahoudingen aangenomen die de
wervelkolom soepel maken en diep
inwerken op elk lichaamsdeel, op de
organen en gewrichten, op de klieren, op de bloedcirculatie en ademhaling. Mogelijkheid tot meditatie.
CC De Merselborre op maandag van
10 tot 11.30 uur en van 18.30 tot 20
uur, op dinsdag van 20 tot 21.30 uur
en op woensdag van 9 tot 10.30 uur.
Info: yoga-vlezenbeek@hotmail.com.
Org.: yoga-Vereniging Vlezenbeek.
DINSDAG 5 EN 19 JANUARI
Lessenreeks G-tafeltennis. Revalidatiehuis Inkendaal van 18 tot 19 uur.
Info: 02 53 15 352, inge.slagmeulder@
inkendaal.be.

VANAF VRIJDAG 8 JANUARI
Scrabble in LDC Negenhof. Voor
beginners elke vrijdag van 9.30 tot 12
uur en voor gevorderden elke vrijdag
van 13.30 tot 16.30 uur. Info: mjmeert@skynet.be. Org.: Scrabbleclub
“Negenhof”.
ZONDAG 10 JANUARI
Dorpscafé Vlezenbeek. Kom na de
kinderviering in de kerk van Vlezenbeek, de 4 Trappisten van Chimay
degusteren (of een lekkere Italiaanse
koffie proeven). Je kan er tevens de
lekkere Chimaykaas, die perfect bij
de bieren past, proeven. Ave-MariaBasisschool van 11 tot 13 uur. Info:
www.kwbvlezenbeek.be. Org.: KWB
Vlezenbeek.
MAANDAG 11 EN 25 JANUARI
Wandelen. Wandelen langs de landelijke wegen van onze mooie gemeente en wijde omgeving. Gemeentehuis
van 13.30 tot 15 uur. Info: 02 377 87 50,
vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
Org.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.

ZONDAG 24 JANUARI
Familieyoga. Anderhalf uur de tijd
uittrekken om samen te genieten, te
bewegen, tot rust te komen. Yoga-ervaring niet vereist, we sluiten af met een
door de kinderen steeds zeer gesmaakt
‘aperitief-moment’. Gaspeldorenhof
van 10 tot 11.30 uur. Prijs: 25 euro voor
één ouder + één kind, per bijkomende
ouder of kind 8 euro, max. 2 kinderen
per ouder. Info: www.dayayoga.be.

DINSDAG 5 TOT 26 JANUARI
Zwemmen. Op dinsdagavond kunnen volwassenen leren zwemmen,
gewoon op eigen ritme baantjes trekken, hun stijl verbeteren of aanleren
en dit onder leiding van een gekwalificeerde trainer. Info: fvandersteen@
telenet.be.
WOENSDAG 6 TOT 27 JANUARI
Aqua-gym. Gymnastiek in het water.
Een volledige, gemakkelijke en toegankelijke sport die heilzaam is voor
het lichaam, het hart en de moraal.
Dankzij aqua-gym kun je je spieren
verstevigen, je hartritme stimuleren
en cellulitis bestrijden. Het heeft een
relaxerend effect en is voor alle leeftijden, het is een zachte sport.
Info: francoise@waterleeuwen.be,
www.waterleeuwen.be.
Org.: Zwemclub De Waterleeuwen.

12

INFOLEEUW • JANUARI 2016

DONDERDAG 21 EN 28 JANUARI
Naaien: Eenvoudige jurk. Je gaat
aan de slag met een patroon uit een
naaimagazine of patroonpakket. De
lesgeefster begeleidt je bij het maken
van de juiste keuze van model, stof en
moeilijkheid. Ze begeleidt je bij de keuze van het model zodat ook beginners
het gekozen jurkje kunnen afwerken. Je
oefent verschillende afwerkingstechnieken. Zonnig Leven van 19 tot 22 uur.
Basisprijs: 6 euro; niet-leden: 12 euro.
Info: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@
hotmail.com. Org.: kvlv Sint-PietersLeeuw.

MAANDAG 18 TOT ZONDAG 31
JANUARI
Gemeenschappelijke inzamelactie
GSM toestellen. Met deze actie wil KWB
gedurende 2 weken zo veel mogelijk
oude gsm’s en gsm-laders ophalen.
Deze worden gerecycleerd waarbij
vele waardevolle materialen opnieuw
gebruikt worden. Grondstoffen zoals indium, kobalt, gallium, goud, palladium
en platina spelen een belangrijke rol in
de productie van mobiele telefoons.
In CC Coloma. Info: www.kwbvlezenbeek.be. Org.: KWB Vlezenbeek.

WOENSDAG 27 JANUARI
De Ademcirkel - Bewust Verbonden
Ademen in Groep. Stress en spanningen
loslaten en tegelijkertijd aan burn-out
en depressiepreventie doen. In totale
ontspanning komen, een diep welzijn en een transformatie van energie
ervaren. Verbinding voelen met al wat
leeft en je vitaliteit een boost geven.
Ontvangst vanaf 19 uur - start om 19.30
uur in CC Coloma. Info: bewustverbondenademen@telenet.be,
www.deademcirkel.be.

VOORSTUDIE

Site Wilgenhof
De site Wilgenhof waar vroeger het rusthuis Wilgenhof stond, heeft sinds een jaar
plaats gemaakt voor een groot maar tijdelijk parkeerterrein. Op dit terrein willen
de gemeente en het OCMW namelijk assistentiewoningen optrekken. Het is een
ideale plek, in het hartje van Sint-Pieters-Leeuw, midden in het groen en toch niet
te ver van het centrum.
In de voorbije OCMW-raad werd groen licht gegeven om een voorstudie te laten uitvoeren voor de realisatie van assistentiewoningen. Naast de bouw van assistentiewoningen zal
er ook plaats zijn voor gemeenschapsvoorzieningen
zoals onder meer een dienstencentrum.
De voorstudie moet een overzicht geven van de verschillende bouw- en financieringsmogelijkheden. Een
voorwaarde is dat de beschikbare ruimte zo optimaal
mogelijk benut zal worden. Het resultaat van de voorstudie wordt eind januari 2016 verwacht.

RECHTZETTING
In de infoleeuw van december was er een foutje geslopen.
Bij deze de rechtzetting van de foto’s bij de wijken Lot en Beersel.

Wijk Lot

OPROEP

Van duiven en andere cafésporten
INP Kristof VAN DEN BROECK
0470 80 84 67

Wijk Beersel

Voor Erfgoeddag op zondag 24 april zijn we op zoek naar materiaal
rond volksspelen. Heb je foto’s van bikkelen op de speelplaats, wekelijkse kaartavonden, een affiche van een sjoelbakavond, of staat er nog
ergens een leuke beker gewonnen na een wedstrijd staakklimmen? Geef
ons een seintje.
In de zomer komt dan weer de duivensport aan bod: diploma’s, duivenklokken (de fameuze constateurs), oude exemplaren van Duifke Lacht,
uitslagen, … We willen die deze zomer graag tonen in het Colomakasteel.
Heb je geen materiaal, maar kan je nog leuke verhalen vertellen, herinner je je nog straffe praat van horen zeggen: ook dat kunnen we registreren. Laat dus van je horen!

INP Patrick GEVAERT
0472 32 17 78

INFO: Toerisme & Erfgoed Sint-Pieters-Leeuw
J. Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 22 62, erfgoed@sint-pieters-leeuw.be.
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Nieuwe renovatiepremie van kracht
Sinds 30 oktober 2015 keurde de
Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. U kunt de
premie aanvragen vanaf 1 december 2015. Er komt een overgangsmaatregel voor wie voor 1 december
2014 een overeenkomst met een
aannemer afsloot of bestellingen
voor materialen heeft geplaatst. De
overgangsregeling geldt tot 1 februari 2016.
De Vlaamse renovatiepremie blijft
een premie maar de uitbetaling
ervan wordt verdeeld over twee aanvragen. Bij een volledige woningrenovatie moet je dus twee keer een
aanvraag indienen. Zo hebt u meer
tijd voor een totale renovatie van uw
woning.
Het maximale bedrag van de beide
premies samen is nog steeds 10.000
euro. Je kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van
tien jaar, te rekenen vanaf de eerste
aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens één jaar liggen
en maximaal twee jaar. De facturen
mogen op de aanvraagdatum niet
ouder zijn dan twee jaar.

Voor meer details en voorwaarden,
zoals de premieberekening, kan je
terecht bij Woonwinkel Zennevallei
of online: www.vlaanderen.be/nl/
bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/vlaamse-renovatiepremie.

INFO: Woonwinkel Zennevallei,
Pastorijstraat 21 (gemeentehuis),
Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 68,
www.woonwinkelzennevallei.be.
Openingsuren: elke maandag,
woensdag en vrijdag van 9 - 12 uur.

Nieuwe dienstregeling van De Lijn
vanaf 4 januari 2016
> Raadpleeg ze online

Vanaf maandag 4 januari 2016 past De Lijn de dienstregeling van sommige lijnen aan. Benieuwd of er een
verandering is doorgevoerd op uw vertrouwde lijn?
Bekijk dan de dienstregeling op de website van De
Lijn, www.delijn.be. Geen internet? Vraag dan gratis
een gedrukte lijnfolder in de Lijnwinkels van Brussel
en Leuven of aan uw chauffeur. Hou er wel rekening
mee dat de info online altijd de meest actuele is!

> Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw

Wij ontvangen ieder jaar automatisch de nieuwe lijnfolders van alle lijnen die in onze gemeente passeren.
Je kan ze gratis bekomen aan het onthaal van het
gemeentehuis.
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Jubilarissen

Diamanten bruiloft 26 november

Gouden bruiloft 4 september

Auguste De Voeght (82) en Elise Arnauts (80)

Lucien Blommaert (78) en Godelieve Demedts (79)

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 januari
2016

doorgaand
verkeer
onderbroken

Bergensesteenweg (2)

vernieuwen gasleiding-vervangen
electriciteits(koper)
net

Iverlek/Eandis voorjaar 2016

(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.

Plaatselijke
hinder

Fase I t.e.m. IV: Brabantsebaan en De Elst (kruispunt Mechelsgat niet inbegrepen) – tot midden september 2015.
Fase V: Pepingensesteenweg (inclusief kruispunt Mechelsgat) –
vanaf oktober 2015 tot maart 2016 – doorgang is volledig
afgesloten!.
(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!

Francis Roossens
Operatie Jasmijn
Kerst-boom! Onze
straat is er klaar voor.

Mia Sluys

Sinterklaas kwam op
bezoek in Puur Natuur.

Gunther Coppens

Fantastische Jazz avond
in CC Coloma!

Nieuws Sint-Pieters-Leeuw
Kerstmarkt in LCD ‘t Paviljoentje!

Herman Desmet
Panorama Leeuw!

Elke Portaels

24 uur zwemmarathon!

