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40 jaar kunstacademie!
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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

Beste Leeuwenaar,
Winkelen doen we allemaal. Niet alleen omdat het
moet, het is ook prettig om spontaan een praatje met
elkaar te slaan. Wij doen dat in het Nederlands, en veel
Leeuwenaren met Nederlands als tweede taal proberen dat ook.
Om die integratie via taal te bevorderen, investeert
het gemeentebestuur in taalopleidingen en initiatieven
als de Week van de Anderstalige Klant. We vinden het
hartverwarmend hoe mensen met de meest diverse
achtergronden getuigen over hun inspanningen met
onze vervoegingen en uitspraak! Een pluim ook voor
alle winkeliers en vrijwilligers die een handje toesteken.
Maar cultuur is ook beeldtaal, en dat zie je prachtig
uitgebeeld op de tentoonstelling in CC Coloma naar
aanleiding van veertig jaar Academie van Beeldende
Kunsten. Een verjaardag die we vieren met veel luister,
muziek en uiteraard kunst van dicht bij ons. Grijp de
kans om een kijkje te nemen.
Wellicht ook fijn om te horen: de Pepingensesteenweg
is terug open voor verkeer. Het kruispunt met de Brabantsebaan is opnieuw ingericht en op het vernieuwde
fietspad is het veel aangenamer en veiliger fietsen.
Met de lente in de lucht houdt niets je tegen om in het
zadel te kruipen!
Luc Deconinck,
burgemeester

Lucien Wauters, schepen
M 0495 58 96 27
lucien.wauters@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Gemeentelijke gebouwen • Nutsvoor-

INTERESSANTE DATA!

zieningen • 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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Wekelijkse vrijdagmarkt

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

Gemeenteraad

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

Van 4 juli tot 12 augustus

Speelpleinwerking in de
zomervakantie
Voor wie: Voor alle kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar die in
Sint-Pieters-Leeuw wonen of er naar school gaan. Kleuters moeten al
naar de kleuterschool gaan en zindelijk zijn.
Waar:
• Kleuters van schooljaar 2015-2016: ’t Populiertje.
• Lagere schoolkinderen van schooljaar 2015-2016:
Zonnig Leven.
MEER INFO EN INSCHRIJVEN:

www.sint-pieters-leeuw.be/speelpleinwerking

Van 16 tot 19 augustus

Van 11 juli tot 15 juli

Ideekidskampen
KLEUTERS (1ste t.e.m. 3e kleuterklas) VOLZET
LAGER ONDERWIJS (1ste t.e.m. 6e leerjaar)
Van karton tot lampion
Recycleren kun je leren, maar tijdens dit kamp doen we
meer. We geven oude dingen een complete make-over
en een fantastisch nieuw leven. Op het einde van de week
ga je naar huis met een koffer vol geweldige zelfgemaakte
spulletjes, kunstwerken, uitvindingen en nog veel meer!

Crefi-speelweek
KLEUTERS (4 tot 6 jaar)
Coco en de cacaoboom
Lust jij ook zo graag chocolade? Reis met Coco mee
op een ontdekkingsschip naar de wereld van de chocolade en cacaobomen.
Vijf dagen lang spelen en genieten!
LAGER ONDERWIJS (1ste t.e.m. 6de leerjaar)
De chocoladetempel
Lust jij ook zo graag chocolade? Wist je dat chocolade door de oude Azteken als een godendrank werd
beschouwd? Reis met Christopel Columbus en zijn zeebonken mee op een ontdekkingsschip naar de wereld
van chocolade en cacaobomen in Centraal Amerika.

Prijs: 75 euro.
Waar: Vlaams Trefcentrum Laekelinde, Lotstraat 6-8,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Waar: Vlaams Trefcentrum Laekelinde, Lotstraat 6-8,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN:

INFO EN INSCHRIJVEN:

www.sint-pieters-leeuw.be/ideekids

www.sint-pieters-leeuw.be/crefispeelweek

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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INTERVIEW MET

Directeur
Patrick Huybrechts

Veertig jaar kunstacademie
Ooit willen tekenen, schilderen, beeldhouwen, illustreren - noem
maar op? Of wil je je kinderen hun creatieve talenten laten ontwikkelen? De Leeuwse kunstacademie ontvangt iedereen met evenveel
plezier. Dit jaar viert onze kunstacademie zijn veertigste verjaardag:
tijd voor een mooie tentoonstelling en een gesprek met directeur
Patrick Huybrechts.
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Hoe staan jullie als deeltijds
kunstonderwijs (DKO) tegenover
het voltijdse kunstonderwijs?
Patrick: Het DKO biedt een volwaardige opleiding aan in een brede
waaier van beeldende technieken.
Het hoger kunstonderwijs als voltijds dagonderwijs heeft een meer
conceptuele invalshoek. Wij zijn veel
meer vakgericht maar reiken geen
diploma’s uit waarmee je professioneel aan de slag kan. We merken
dat er een goede doorstroming is
van afgestudeerde, volwassen leerlingen naar plaatselijke kunstkringen,
voor veel jongeren is de opleiding
een opstap naar het kunstonderwijs.
Als deeltijds kunstonderwijs zijn wij
toegankelijk voor een breed publiek.
Leerlingen krijgen een goede opleiding van leerkrachten die dikwijls ook
als kunstenaar actief zijn. Ten slotte

Hoeveel leerlingen hebben jullie?
Patrick: Dit schooljaar zijn we met 306
leerlingen. In de lagere graad zijn
er 202 kinderen, in de middelbare
graad tellen we 33 jongeren en in de
hogere graad zitten 71 volwassenen.
We hebben ook vier wijkafdelingen
waar we op woensdagnamiddag
lessen beeldende vorming organiseren: Merselborre Vlezenbeek, SintStevenschool in het Negenmanneke,
Wegwijzer in Ruisbroek en De Groene
Parel in Zuun. We willen zo ons steentje bijdragen aan de kwaliteit van de
naschoolse opvang en bereikbaar
blijven voor kinderen die in de deelgemeenten wonen.
Viert ook de muziekafdeling zijn
verjaardag?
Patrick: De verjaardag geldt voor
de Leeuwse kunstacademie, dus
voor de beeldende kunsten als
tekenen, schilderen, beeldhouwen,
illustratie enzovoorts. De muziekacademie is eigenlijk een filiaal van de
Rijksacademie van Anderlecht en
hoort officieel niet bij ons. Maar ze
zal uiteraard wel present zijn op de
opening van de tentoonstelling op
16 april, waar onze muzikale vrienden
voor muzikale omlijsting zorgen en op
zondag 1 mei om de tentoonstelling
af te sluiten.

© Tineke De Vos

Welke evolutie heb je gezien en wat
verwachten jullie van leerlingen?
Patrick: De tijdsgeest is op die veertig
jaar veel veranderd. We merken dat
ouders het belang van kunstonderwijs hoger inschatten en dat kunst
in het basisonderwijs meer aan bod
komt. Daarnaast krijgt multimedia
meer en meer aandacht in het
lesaanbod voor jongeren. Betrokkenheid is een belangrijke attitude.
We zien graag dat leerlingen betrokken zijn bij hun eigen werk, dat van
medeleerlingen, bij de hedendaagse
kunstwereld, interesse ontwikkelen
voor kunstgeschiedenis, verbanden
leren leggen enzovoorts. Uiteraard
geldt: iedereen volgens eigen kunnen en vermogen. En of je nu jong
bent of oud, als je zelf artistiek bezig
bent, ontwikkel je je eigen persoonlijkheid. Je moet leren je authentiek
uit te drukken in je eigen beeldtaal.

werken we aan gemeenschapsvorming en ondersteunen we integratie
en emancipatie.

Wat krijgen we te zien op de tentoonstelling?
Patrick: Op de tentoonstelling is er
werk te zien van het tienkoppige
lerarenteam en de directie: beeldhouwwerk, design, grafiek, schilderen tekenkunst, illustratie en striptekenkunst.

TENTOONSTELLING
‘40 JAAR
KUNSTACADEMIE’
IN CC COLOMA
Van 16 april - 1 mei
Op 1 mei wordt de tentoonstelling afgesloten met muzikale
optredens van de leerlingen
van de rijksacademie van Anderlecht.
Programma:
- 11 uur: in de Sint-Pieterskerk
Gabriel Fauré, Requiem
door koor en solisten van de
Muziekacademie.

© Tineke De Vos

Hoe lang ben je al directeur?
Patrick: Ik ben in 1989 aan onze
academie begonnen als leerkracht
beeldende vorming voor kinderen
en jongeren. Daarnaast gaf ik ook
les als leraar schilderkunst in de volwassenenateliers. Als ik de rekening
maak ben ik dus al 27 jaar aan de
slag in onze academie.

- 13, 15 en 17 uur: De muze in
het Kasteel, Jong Aanstormend
Talent Muziek & Woord
solisten en ensembles
viool, altviool, cello, piano,
gitaar, …
gratis concerten van telkens 1
uur met aansluitend een korte
receptie en gelegenheid tot
het bezoeken van de tentoonstelling ’40 jaar kunstacademie’.
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25 april - 30 april

Week van de
Anderstalige Klant
Voor veel van onze inwoners is het Nederlands niet de moedertaal
maar ze doen veel moeite om de taal te leren. De echte leerschool
is het dagelijkse leven op straat en in de winkel. Tijdens de Week van
de Anderstalige Klant helpen winkeliers anderstaligen een handje. Zo
leren we elkaar allemaal beter kennen en dat is voor iedereen leuker.
Maar hoe ervaren inwijkelingen hun eerste stappen in het Nederlands? Dat vragen we aan Jeanine Billens, die Nederlands geeft
aan anderstaligen. “Ik geef nu het derde jaar les als vrijwilligster in de
gemeente. Vóór mijn oppensioenstelling begeleidde ik volwassenen
in het kunstonderwijs, dus ik ben wel vertrouwd met een onderwijsomgeving. Mijn cursisten vinden de uitspraak het moeilijkst, vooral de
klanken ‘ij’, ‘g’, ‘h’ en ‘sch’. Ook de vervoeging van de werkwoorden is een harde dobber. En het feit dat anderstaligen dialect in hun
omgeving horen, maakt het er ook niet makkelijker op.”
Wat ervaart Jeanine als lesgeefster? “De cultuurverschillen vind ik
uiterst boeiend. Je kan altijd overeenkomsten vinden en je kennis
verruimen. Het contact met andere culturen verbreedt je kijk op de
wereld. Mijn onmiddellijke omgeving vindt het vanzelfsprekend dat
anderstaligen die in onze gemeente komen wonen onze taal leren.
Dit is een belangrijk aspect van hun integratie. Nog te vlug zullen
vooral handelaars direct overschakelen op Frans om die mensen te
bedienen.”
Wanneer: Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Dilbeek en Halle organiseren
in samenwerking met vzw De Rand de ‘Week van de Anderstalige
Klant’ van 25 tot en met 30 april.
Op www.oefenhierjenederlands.be vind je tips over eenvoudig
en duidelijk Nederlands. Je vindt er ook een overzicht van de
deelnemende handelszaken uit de regio.
INFO

- Marleen Buijl
dienst Lokale Economie
T 02 371 63 91
marleen.buijl@sint-pieters-leeuw.be
- Isabelle Vanderhaegen
dienst Integratie en Vlaams Beleid
T 02 371 63 28
isabelle.vanderhaegen@sint-pieters-leeuw.be
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WAT
VINDEN
ONZE
CURSISTEN
ZELF?

Corneille

LAND: Togo
MOEDERTAAL: Ewe

Vind je Nederlands
makkelijk, redelijk te
volgen, moeilijk?
Ik vind het redelijk te volgen. Soms is het wel echt
moeilijk.
Wat is het leukste
product dat je al gekocht
hebt in Leeuw?
Een antieke stoel.
Wat koop je het meest
lokaal?
Aardappelen, appelen en
verse groenten.
Hoe lang ben je al hier?
Ik woon al 8 jaar in
Sint-Pieters-Leeuw.

Maritza

Marc

Evelyne

Nozha

Vind je Nederlands
makkelijk, redelijk te
volgen, moeilijk?
Heel moeilijk, ik heb vroeger nooit een tweede taal
geleerd.

Vind je Nederlands
makkelijk, redelijk te
volgen, moeilijk?
Redelijk, alhoewel de uitspraak heel moeilijk is voor
een Franstalige.

Vind je Nederlands
makkelijk, redelijk te
volgen, moeilijk?
Toen ik begon met Nederlands vond ik het heel erg
moeilijk. Bovendien is de
uitspraak supermoeilijk.

Vind je Nederlands
makkelijk, redelijk te
volgen, moeilijk?
Ik vind het redelijk makkelijk.

Wat is het leukste
product dat je al gekocht
hebt in Leeuw?
Appelsap en witlof.

Wat is het leukste
product dat je al gekocht
hebt in Leeuw?
Een set tuinmeubelen te
gebruiken bij een barbecue. Fruitbomen en koikarpers voor de vijver.

LAND: Peru
MOEDERTAAL: Spaans

Wat koop je het meest
lokaal?
Verse groenten.
Hoe lang ben je al hier?
Ik woon één jaar in Leeuw.

LAND: Frankrijk
MOEDERTAAL: Frans

Wat koop je het meest
lokaal?
Ik ga naar de frituur en eet
er friet met stoofvlees. Bij
de bakker koop ik taartjes
met mokka en op zondag
haal ik koffiekoeken.
Hoe lang ben je al hier?
Ik kom uit Noord-Frankrijk
en woon al zes jaar in
Ruisbroek.

LAND: België
MOEDERTAAL: Frans

Wat is het leukste
product dat je al gekocht
hebt in Leeuw?
De lekkere taartjes, broden en koekjes van bij de
bakker.
Wat koop je het meest
lokaal?
Brood en af en toe een
gebraden kip aan het
kippenkraam. Ik ga ook
het liefst in de gemeente
bij de dierenarts als dat
nodig is voor mijn hondjes.
Hoewel de meeste handelaars ook Frans kunnen
praten, doe ik zelf een
inspanning om Nederlands
te praten. Woorden die ik
niet ken, zoek ik op in een
woordenboek.

LAND: Marokko
MOEDERTAAL: Arabisch

Wat is het leukste
product dat je al gekocht
hebt in Leeuw?
Het leukste product dat ik
in Leeuw heb gekocht zijn
aardbeien.
Wat koop je het meest
lokaal?
Verse groenten en fruit.
Hoe lang ben je al hier?
Ik woon vijf jaar in Ruisbroek.

Hoe lang ben je al hier?
Ik woon al veertien jaar in
Leeuw en kom uit Brussel.
Ik vind het belangrijk om
deel te nemen aan de
lokale activiteiten om zo
nog meer Nederlands te
oefenen.
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Kortjes

Oproep

Gluren achter de
fabrieksmuren
In Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw leggen
we de geschiedenis van ons industriële verleden bloot. Hoe
was het werken in de grote fabrieken langs het kanaal?
Hoe woonden en leefden de mensen er? De grote fabrieken liggen nu stil, maar de verhalen leven nog door. Heb
jij nog foto’s, voorwerpen of verhalen over het leven in en
rond de fabrieken? Laat het ons dan weten!
De gemeenten Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw, het FeliXart
Museum in Drogenbos en de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei sloegen de handen in elkaar om dit verhaal te schetsen. De
zoektocht loopt van Drogenbos (Catalafabriek en het Moeras van
schilder Felix De Boeck), over Ruisbroek (afgebroken lakenweverij
van Rey, ACEC, UCB), Lot (papierfabriek De Meurs, BEKA) tot Halle
(oude mouterij Van Roye).
Heb je in de buurt van een van deze fabrieken gewoond of heb je
er een band mee? We zoeken zowel verhalen als voorwerpen. In
2017 tonen we het resultaat van onze zoektocht en vertellen we het
verhaal van de industrie. En wie weet zit jouw verhaal daarbij!
Bezorgde objecten worden na de expositie teruggegeven.
Documenten en foto’s worden ingescand en terugbezorgd.
INFO: Kristien Van Hecke, T 02 371 22 62,

erfgoed@sint-pieters-leeuw.be

PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI

ZONDAG 24
APRIL 2016

Doe mee in Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gaasbeek,
Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Roosdaal,
Sint-Pieters-Leeuw, Ternat. Vind het regioprogramma
op www.erfgoeddagpz.be

Zondag 24 april

Sport en spel
op Erfgoeddag
Vroeger hoorden sporten zoals sjoelbakken, tollen of gewoonweg kaarten als een
vast ritueel bij een cafébezoek. Daarom
brengen we deze volkssporten terug waar
ze thuishoren: in de cafés. Terwijl bezoekers
en toevallige cafégangers proeven van
volksspelen in een ontspannen sfeer, kunnen ze bovendien kennismaken met een
selectie sporterfgoed uit de gemeente. Om
de sportieve ambiance in de verf te zetten,
hangen we extra fotomateriaal op, want
ook sportverenigingen hebben hun plaats
binnen ons erfgoed. Dat tonen we met vergrotingen van oude foto’s van sportclubs.
De moeite waard, zeker ook omdat de
band tussen sport en erfgoed nog over het
hoofd wordt gezien. Ontdek het allemaal
tussen pot en pint!
De volkssporten zijn doorlopend van 14 tot
17 uur te beoefenen.
INFO: sint-pieters-leeuw.be/erfgoed
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Fietsschool voor
volwassenen
Heb je nooit leren fietsen of heb je al lang niet meer gefietst? Ben je bang
om in het drukke verkeer te fietsen? Dan is dit iets voor jou!
Prijs: 10 euro per persoon, te betalen bij de eerste les. (Inbegrepen: les
van ervaren lesgever / gebruik fiets en fietshelm / verzekering).
Wanneer: Iedere dinsdag en donderdag in mei van 10 tot 12 uur.
Waar: Parking Sporthal A.J. Braillard, Wandelingstraat 52, 1601 Ruisbroek
(Sint-Pieters-Leeuw).
INSCHRIJVEN:

BENOEMD
Lien Appaerts is met ingang van 1
april in statutair verband met voltijdse
prestaties (A-niveau) op proef voor 1
jaar aangesteld als cultuurfunctionaris. Wij wensen Lien veel succes toe.

- Sportdienst, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 334 21 62,
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be.
- Integratie, T 02 371 63 28, integratie@sint-pieters-leeuw.be.

PENSIOEN

Jean Pierre
Baertsoen,
zaalwachter
sportdienst.

Dennis Deneulin,
cultuurfunctionaris.
Jean-Pierre en Dennis genieten met
ingang van 1 april van hun pensioen.
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in Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw
in
APRIL
VAN VRIJDAG 1 TOT 29 APRIL
Scrabble. Voor beginners elke vrijdag van 9.30 tot 12 uur
en voor gevorderden elke vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur
in LDC Negenhof.
INFO: mjmeert@skynet.be.
ORG.: Scrabbleclub “Negenhof”.
ZATERDAG 2 EN ZONDAG 17 APRIL
Publieke Schieting Koninklijke Schuttersgilde
Sint-Sebastiaan. Schuttershof van 14 tot 18 uur.
INFO: www.sintsebastiaan.be.
ORG.: koninklijke schuttersgilde sint sebastiaan.
ZONDAG 3 APRIL
Ruildag Hobby- en Verzamelaarsclub. Ruildag allerlei voor
leden en niet leden, voornamelijk postzegels, munten, enz.
De Merselborre van 14 tot 17 uur.
INFO: weebau@telenet.be.
MAANDAG 4 EN 18 APRIL
Wandelen. Wandelen langs de landelijke wegen van onze
mooie gemeente en wijde omgeving. Gemeentehuis van
13.30 tot 15.30 uur.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
VAN MAANDAG 4 TOT WOENSDAG 27 APRIL
Yoga Vlezenbeek. Mogelijkheid tot meditatie. CC De Merselborre op maandag van van 10 tot 11.30 uur en 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, 02 377 43 85.
ORG.: yoga-Vereniging Vlezenbeek.
MAANDAG 4 TOT 25 APRIL
Damesturnen. ‘t Populiertje van 20.15 tot 21.15 uur.
PRIJS: 80 euro.
INFO: 02 532 13 84, kristel.stoffels@telenet.be.
DINSDAG 5 APRIL
De Ademcirkel - Bewust Verbonden Ademen in Groep.
Ontvangst vanaf 19 uur - start om 19.30 uur in CC Coloma.
INFO: bewustverbondenademen@telenet.be,
www.deademcirkel.be.
VAN DINSDAG 5 TOT 26 APRIL
Zwemmen. Zwemles voor volwassenen onder leiding van
een gekwalificeerde trainer. Wildersportcomplex.
INFO: fvandersteen@telenet.be.
WOENSDAG 6 TOT 27 APRIL
Aqua-gym. Gymnastiek in het water. Wildersportcomplex.
INFO: francoise@waterleeuwen.be, www.waterleeuwen.be.
ORG.: Zwemclub De Waterleeuwen.
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ZONDAG 10 APRIL
Dorpscafé Vlezenbeek. Na de kinderviering in de kerk van
Vlezenbeek kan je een trappist degusteren. Elke maand
serveren we een andere trappist en lokale lekkernijen. Volg
ons op Facebook, KWB Vlezenbeek! Ave-MariaBasisschool
van 11 tot 13 uur.
INFO: www.kwbvlezenbeek.be.
ORG.: KWB Vlezenbeek.
MAANDAG 11 APRIL
Lifestyle Red je rug. Met de juiste houding en oefeningen
kan je je rug gezond houden. We starten deze praktische
workshop met een theoretisch kader over de rug en geven
praktische tips om je rug te sparen. CSL van 20 tot 22 uur.
INFO: hildedeblieck@telenet.be.
MAANDAG 11 EN 25 APRIL
Wandeling. Wandeling van +/- 8 km. Gemeentehuis
Sint-Pieters-Leeuw van 13.30 tot 15.30 uur.
INFO: je.schets@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DINSDAG 12 APRIL
Lessenreeks G-tafeltennis. Revalidatiehuis Inkendaal 18 tot
19 uur.
INFO: 02 53 15 352, inge.slagmeulder@inkendaal.be.
DONDERDAG 14 EN 21 APRIL
Yoga. Zonnig Leven van 19.45 tot 21 uur.
PRIJS: 10 euro, niet-leden (10 beurtenkaart): 20 euro.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
VAN DONDERDAG 14 TOT 28 APRIL
Continentaal breien. Sneller, eenvoudiger en ergonomisch
breien. Het hoofddoel van deze cursus is perfect continentaal leren breien met rondbreinaalden. Sint-PietersLeeuw parochiecentrum van 19 tot 21.30 uur. Gratis voor
leden, niet leden: 3 euro.
Info: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com of
hildedeblieck@telenet.be.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum & Femma Zuun.
ZONDAG 17 APRIL
Familieyoga. Gaspeldorenhof van 10 tot 11.30 uur. 25
euro, prijs voor één ouder + één kind, per bijkomende
ouder of kind 8 euro, max. 2 kinderen per ouder.
INFO: www.dayayoga.be.
ZONDAG 17 APRIL
Lentewandeling KWB Vlezenbeek. Lentewandeling
Vlezenbeek, 6-10-15 km (wandelcriterium 2016). CC De
Merselborre van 8 tot 18 uur.
PRIJS: 1,50 euro, kinderen: 1,2 euro.
INFO: www.kwbvlezenbeek.be.
ORG.: KWB Vlezenbeek.

Meer activiteiten op www.sint-pieters-leeuw.be/uitinleeuw

DINSDAG 19 APRIL
Naaisalon. Sint-Pieters-Leeuw parochiecentrum van 19 tot
21.30 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
WOENSDAG 20 APRIL
Koken met vis, lekker en licht. CSL van 19.30 tot 22 uur.
Basisprijs: 5 euro; niet-leden: 8 euro.
INFO: hildedeblieck@telenet.be.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.

Cultuurcentrum
Coloma
HUMORISTISCHE VOORSTELLING

OOIT GEWIST

met Clara & Jelle Cleymans, Dani Heylen,
Jaak Van Assche en Peter Thyssen
Woensdag 13 april – 20.30 uur

DONDERDAG 21 APRIL
Naaien: Eenvoudige jurk. 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-pieters-leeuw.
DONDERDAG 21 APRIL
Vrouw in beweging, van stress naar evenwicht. Met oefeningen uit de Healing Tao en relaxatie op het einde van
de les. Life is beautiful van 20 tot 21.30 uur.
INFO: hildedeblieck@telenet.be.
ZATERDAG 23 APRIL
40 jaar zwemclub de Waterleeuwen. Er zijn internationale
foodstrucks - Pipo en Pipette- Digi Wall - make up stand
voor kinderen - volksspelen - om 18 uur Kinderfuif. Zonning
Leven van 12.30 tot 21 uur.
INFO: francoise@waterleeuwen.be.
ZONDAG 24 APRIL
Vroege ochtend vogelwandeling. Wandeling i.s.m. Vogelwerkgroep en Ringgroep2 Halle/ZW Brabant. We verzamelen voor zonsopkomst op de parking van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw en trekken door de Zuunvallei.
Onderweg laten we ons verrassen door het ochtendconcert van de ontwakende vogels. Parking gemeentehuis
Sint-Pieters-Leeuw om 5.30 uur.
INFO: leeuwse_natuur@yahoo.com,
www.natuurpunt.be/vroege-ochtend-vogelwandeling-0.
ORG.: Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden.
DONDERDAG 28 APRIL
Diefstalpreventie. De dienst Diefstalpreventie van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw zorgt voor de deskundige
uitleg. Zonnig Leven van 19.30 tot 22 uur.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: kvlv sint-pieters-leeuw.
VRIJDAG 29 APRIL
Wandeling. Hyacintenwandeling in het Hallerbos Sint-Pieters-Leeuw Parochiecentrum van 19 tot 21.30 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.xom.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.

“Allo, met Joske Vermeulen …”
Legendarische woorden die meteen duidelijk maken waar “Ooit gewist” voor staat. Een straffe voorstelling die je onderdompelt in zalige tv-nostalgie.
Het concept is simpel: ‘U vraagt, wij draaien’.
Bepaal zelf welke tv-scènes gespeeld worden door
vooraf via www.ooitgewist.be je favoriet te kiezen
uit een breed aanbod van tv-fragmenten. Per voorstelling worden de meest gekozen fragmenten voor
die dag vertolkt door o.a. Clara en Jelle Cleymans,
Dani Heylen, Jaak Van Assche en Peter Thyssen. Ooit
gewist, maar niet te missen!
Waar: CC De Merselborre.
Prijs: 10 euro.
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MAANDELIJKSE
WORKSHOPS
OVER OPVOEDEN
Wil je graag weten hoe anderen
het aanpakken en krijg je graag
goede tips om op te voeden?
Dan moet je zeker onze workshops bijwonen!

Workshop

Zindelijkheidstraining
Last van natte broekjes? Of maak je jezelf zorgen omdat het nog niet lukt?
Krijg je een ferme neen als je kind op potje moet?
Tijdens deze workshop leer je wanneer het goede moment is aangebroken
om te starten met zindelijkheidstraining en hoe je dit best aanpakt.
Wanneer: donderdag 28 april.
Uur: 9.30 - 11.30 uur, onthaal vanaf 9 uur.
Waar: dienstencentrum Negenhof, Sint-Stevensstraat 62,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
INFO: Sociaal Huis - Huis van het kind

T 02 371 03 50, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be
Fabriekstraat 1, 1601 Ruisbroek
(of bij jouw verpleegkundige van Kind en Gezin).
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> Donderdag 26 mei
‘PEUTERS IN ACTIE’
Waarin we het belang van
beweging voor kleuters
toelichten.

> Donderdag 30 juni
'STRAFFEN EN BELONEN’
Wegens het grote succes.
Waar: dienstencentrum
Negenhof, Sint-Stevensstraat 62,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Uur: 9.30 - 11.30 uur
onthaal vanaf 9 uur.
MEER WETEN? 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.

Valpreventie en slaapmiddelen
Voor zijn vijfde editie legt de Week van de Valpreventie de nadruk op het risico van slaapmiddelen.
In Vlaanderen slaapt ongeveer één derde van de 65-plussers met een slaapmiddel.
De meeste mensen nemen hun slaapmiddel jaren en jaren. Langer dan een maand slaappillen gebruiken, heeft
echter nadelige gevolgen. Je voelt je vaker moe en suf
overdag, je concentratievermogen daalt, je spieren verslappen, je zicht wordt wazig ... Deze nadelen verdubbelen de kans op een valpartij.

Een belangrijke tip om goed te slapen, is overdag zoveel
mogelijk actief zijn en bewegen. Lichaamsbeweging
is daarenboven de beste remedie om valpartijen te
voorkomen. Dagelijks 30 minuten extra beweging zoals
wandelen, joggen, zwemmen of fietsen, zal je lichamelijke fitheid en je gezondheid verbeteren.
Op oudere leeftijd kan een val ernstige gevolgen hebben:
breuken, lichamelijke letsels, verlies van zelfvertrouwen,
sociaal isolement en toegenomen zorgafhankelijkheid.
INFO: www.valpreventie.be voor meer informatie en tips.

Jubilarissen

vormgeving©kaat flamey - V.U. Koen Milisen, voorzitter Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) KU Leuven, Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde, Kapucijnenvoer 35 blok d, 3000 Leuven.

Met de campagne ‘Van slaappillen kan je vallen’ willen
we dit probleem onder de aandacht brengen en de
boodschap meegeven dat ook zonder slaappillen een
goede nachtrust mogelijk is. Neem je al geruime tijd
slaappillen? Bespreek dan met je arts of apotheker of je
dit langzaam kan afbouwen en stoppen.

Van slaappillen
kan je vallen

Praat
erover met
je arts of
apotheker

Week v a n d e Va l p r ev ent i e

.be

Save the date!
Leeuwse handelaars
van harte welkom op
eerste seniorenbeurs
Op 17 en 18 november zal de eerste Leeuwse
seniorenbeurs plaatshebben in het Zonnig Leven.
Ben je handelaar of werk je voor een organisatie die
graag zijn diensten en producten tentoonstelt?
RESERVEER JOUW PLAATS VOOR 15 MEI:

Gouden bruiloft

19 februari
Jean Figys (71) en Maria Van Hove (72)

- Erik Devillé,
T 02 371 63 27, erik.deville@sint-pieters-leeuw.be.
- Susan Roesems,
susan.roesems@sint-pieters-leeuw.be.
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Onderhoud en
herstellingen
in huurwoningen
HUURDER
De huurwetgeving bevat complexe regels waarvan je als
(ver)huurder best op de hoogte bent. Indien je weet wat
je rechten en plichten zijn sta je sterker in je schoenen bij
problemen.
Zo beschrijft de huurwet hoe het zit met onderhoud en
herstellingen. Indien er herstellingen nodig zijn in een huurwoning dien je na te gaan wie hier de verantwoordelijkheid voor draagt. Als huurder heb je altijd meldingsplicht
en dien je de beschadigingen of nodige herstellingswerken aan de eigenaar mee te delen. Indien je dit niet doet,
kan je aansprakelijk gesteld worden voor kosten. Stel de
verhuurder altijd aangetekend in gebreke! Praten en
bellen is een goed begin, maar het levert geen juridisch
bewijs. Hiernaast een overzicht van de verantwoordelijkheden van huurder en verhuurder.
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.
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• Beschadigingen door persoonlijk gebruik of door
huisgenoten: bijvoorbeeld schade aan muren door
kinderen of huisdieren, condensatievocht door een
gebrek aan ventilatie …
• Herstellingen ten gevolge van brand: hiervoor dien
je als huurder zeker een brandverzekering af te
sluiten!
• Kleine herstellingen ten gevolge van dagelijks gebruik en de woning onderhouden als een goede
huisvader. De nodige onderhoudsattesten moeten
bezorgd worden aan de verhuurder!
- De centrale verwarming op aardgas moet
tweejaarlijks worden nagekeken door een
erkend vakman. Indien de centrale verwarming
op stookolie draait, moet dit elk jaar gebeuren.
- Een warmwaterverdeler of boiler dient jaarlijks
ontkalkt te worden.

VERHUURDER
• De herstellingen omwille van schade door ouderdom, normale slijtage of overmacht zoals onderhoud gasleidingen, regenwaterput …
• Herstellingen ten gevolge van verborgen gebreken.
• Grote herstellingen en belangrijke onderhoudswerken zoals elektrische installatie, structuur van het
gebouw ...

Vacatures
OCMW van Sint-Pieters-Leeuw zoekt

Deskundige animatie
voor WZC Zilverlinde

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw werft aan

(kleuter)onderwijzer
basisonderwijs (M/V)

Voltijds of halftijds – contractueel - onbepaalde duur

Ergotherapeut
voor WZC Zilverlinde
Halftijds – contractueel - onbepaalde duur

Tijdelijke aanstelling in de loop van het schooljaar 20162017 met mogelijkheid tot een eventuele verdere aanstelling in de gemeentelijke basisscholen.

Infobundel
Ben je op zoek naar een creatieve job? Werk je graag
met ouderen? Heb je oog voor wat zij graag willen en
durf je hierop in te spelen? Neem je graag initiatief en
verantwoordelijkheid? Ja? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wie ben jij
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je kan plannen en organiseren, alsook werken in team.
Je kan de doelgroep inspireren en motiveren. Je hebt
vakkennis over activiteiten (animatie) en/of therapieën
(ergo). Je straalt van enthousiasme en hebt zin om je
handen uit de mouwen te steken.

Diploma
Ergotherapeut: bachelordiploma ergotherapie.
Deskundige animatie: bachelordiploma.

Ons aanbod
Een uitdagende job met mogelijkheden. Een sterk team
dat wil zorgen voor onze ouderen. Verder bieden wij
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en houden wij rekening met anciënniteit. Vorige
diensten als animatiemedewerker of ergotherapeut
worden dus financieel in rekening gebracht.

Wens je meer te weten over deze functie en de voorwaarden? Dan kan je een infobundel downloaden op
de website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of
opvragen bij Marijke Teirlinck, 02/371 22 38 – marijke.
teirlinck@sint-pieters-leeuw.be.

Selectieprocedure en werfreserve
Indien je geslaagd bent voor de vergelijkende selectieprocedure word je volgens je behaalde resultaat
opgenomen in een werfreserve geldig gedurende zes
maanden. De selectieprocedures vinden plaats in mei/
juni 2016.
Solliciteren kan per post, tegen ontvangstbewijs of per
e-mail. Bezorg je inschrijvingsformulier, motivatiebrief,
kopie van het vereiste diploma, nationaliteitsbewijs en cv
per post aan het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw sturen of
geef ze tegen ontvangstbewijs af bij de dienst Onderwijs
in het gemeentehuis of mail ze door naar onderwijs@
sint-pieters- leeuw.be.
Op 24 april 2016 sluiten we deze vacature af en aanvaarden wij voor deze functies geen kandidaturen meer.
De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs.

Interesse
Stuur ons voor 15 april 2016 per post of per e-mail je
motivatiebrief (met referentie ILdaerg) en cv samen met
een kopie van je diploma ter attentie van de personeelsdienst, Fabriekstraat 1 B in 1601 Ruisbroek. E-mailen mag
naar ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.
Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd,
geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.
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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!

CHANTAL MERTENS
LENTE IN OUDENAKEN

JOHAN VANDEN BERGHEN
JEUGD - RODE-KRUIS

ANIMATOREN DE LEEUWTJES!
1E ONTMOETINGSMOMENT ANIMATOREN 2016!

BEN VANHOOREBEEK
IEDEREEN TEGEN ZWERFVUIL! #PROPERESTRAAT2016

BIB LEEUW
POPPENTHEATER 3E KLEUTERKLAS

SOFIE HEYMANS
VOORBEREIDING SPEELPLEINWERKING 2016!

www.sint-pieters-leeuw.be

