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StraPatZen

Lees meer op pag. 12.

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,
Extra toezicht op school, hulp voor senioren, burenbemiddeling, taallessen voor nieuwkomers? Het zijn maar
enkele voorbeelden waarmee vrijwilligers de gemeente ondersteunen. Vrijwilligers maken een warme, solidaire samenleving mogelijk.
Met het vrijwilligersloket wil de gemeente vrijwilligers
maximaal ondersteunen op een professionele manier.
Geïnteresseerd? Je leest er alles over in dit nummer. Vrijwilligers kunnen onder andere aan de slag bij gemeentediensten en het OCMW voor heel uiteenlopende
taken. Bij deze wil ik ook alle vrijwilligers bedanken voor
hun inzet!
Het StraPatZen festival gaat deze zomer door op 6 en 7
augustus. Kom kijken en genieten van de beste straattheatervoorstellingen van over heel de wereld. Tegelijk
kan je proeven van geweldige hapjes uit de wereldkeuken en staat er een koel glas op je te wachten. Zorg
dat je erbij bent.
Ik wens u namens het gemeentebestuur een heerlijke
zomer toe!
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

30 juni 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

8 juni van 9 tot 11 uur in het buurthuis 1601,
Kerkstraat 10. Avondspreekuur op 8 juni van 18 tot
20 uur in ‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.
INFO: dienst Maatschappelijke Veiligheid, T 02 371 63 18.

Eneco 2016
De Enecotour start dit jaar op 19 september in
Bolsward en eindigt op 25 september in Geraardsbergen. De vierde rit vertrekt op donderdag 22
september in Aalter en heeft als eindbestemming
Sint-Pieters-Leeuw! Ook dit jaar hopen wij de
Leeuwenaren talrijk te kunnen verwelkomen op
dit feestelijk en sportief evenement.

Parcours
2016
RIT 1 / MA 19.09
Bolsward - Bolsward

TIJDRIT / DI 20.09
Breda - Breda

RIT 3 / WO 21.09
Blankenberge - Ardooie

RIT 4 / DO 22.09
Aalter - St-Pieters-Leeuw

Supporteren!

Mobiliteit

EnecoWeetjes

PLOEGENTIJDRIT / VR 23.09
Sittard-Geleen - Sittard-Geleen

Wie de wielrenners
wenst aan te moedigen kan terecht in het
centrum van Leeuw,
aan de Rink of in het
bezoekersdorp op de
Pepingensesteenweg
(aan het politiegebouw) waar ook de
aankomst zal plaatsvinden.

De aankomst van de
vierde rit valt op donderdag 22 september,
op een werkdag. Dit
heeft gevolgen voor
de bereikbaarheid
van sommige plaatsen
in de gemeente. Hou
voor alle updates de
gemeentelijke website
en de Facebookpagina in het oog!

Het containerpark
in Leeuw zal op
22 september
gesloten zijn.

RIT 6 / ZA 24.09
Riemst - Lanaken

Het politiegebouw op
de Pepingensesteenweg zal op 22 september niet toegankelijk
zijn. Wie bij de politie
moet zijn, kan zich richten tot het commissariaat in Zuun of Halle.

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

RIT 7 / ZO 25.09
Bornem - Geraardsbergen

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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Donderdag 23 juni – Sint-Genesius-Rode

4e Outdoor Sporteldag
Sportelen is meer dan alleen maar bewegen! Het is ook
ontspannen, genieten van de natuur, samen zijn en plezier
maken.

Sportaanbod
Fietsen, wandelvoetbal, petanque, kubb, molky,
boogschieten, krolfen of wandelen.
Waar: Achterzijde sportcentrum Wauterbos naast
kleuterschool (ingang via Dwarshaagstraat).
Prijs: 5 euro. Inbegrepen: deelname aan alle sporten,
1 drankje, verzekering en vervoer*.
INSCHRIJVEN: de sportdienst,
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, T 02 334 21 63.
*De sportregio voorziet autobus vervoer vanuit de regiogemeenten naar Sint-Genesius-Rode. (vooraf inschrijven verplicht).

PROGRAMMA
13.00 uur: Onthaal deelnemers
13.10 uur: Verwelkoming
13.15 uur: Start sportactiviteiten
16.15 uur: Gezellig samenzijn
16.45 uur: vertrek bussen

Stage jeugdhengelen
In samenwerking met de vissersclub De Gouden Brasem SPL, organiseert de
gemeentelijke sportdienst een stageweek ‘jeugdhengelen’ voor jongeren
van 10 tot 16 jaar.
Van maandag 18/07/2016 tot vrijdag 22/07/2016 (uitgezonderd 21/07/2016)
leren de jongeren via theorie en praktijk alles over het gebruik van de vislijn,
de hengel, uitwerpen en peilen, aas en lokaas, de aanbeet, het aantikken,
de dril en zoveel meer ...
Op vrijdag komen 3 Belgische topvissers een demonstratie geven en zullen
ze de deelnemers ook de nodige tips geven om een topvisser te worden.
De deelnameprijs bedraagt 20 euro per deelnemer. De stageweek gaat
door op het sport- en recreatiecentrum A.J. Braillard, Wandelingstraat 52-54,
1601 Ruisbroek.
INFO: sportdienst, T 02 334 21 61.
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Zaterdag 11 juni

Programma Leeuw Rinkt
Podium Argenta
17 uur: officiële opening door
burgemeester.
17.05 – 17.45 uur: Fanfare Sint-Cecilia.
18.45 – 20.15 uur: Bram en Lennert.
23.45 – 1.00 uur: DJ.

Plankenvloer Bib
18 – 18.30 uur: Leeuwse Turnkring.
20.30 – 21.00 uur: Dance O’mania.
22.15 – 23.45 uur: Blue Bossa Liberté.

Academiepodium
21.00 – 22.15 uur: Jazz.

Dinsdag 13 september

Donderdag 23 juni

Maak er WERK van!

Workshop ‘belonen en
straffen’ voor ouders

Regionale Jobbeurs in Halle

Ben je afgestudeerd en op zoek naar een goede job of
een interessante opleiding? Ben je werkzoekend en ben
je geïnteresseerd in een baan in de regio? Kan je wel wat
tips gebruiken bij het maken van jouw cv of het voeren
van een sollicitatiegesprek? Kom dan naar de Jobbeurs in
Halle op dinsdag 13 september.
Een vijftigtal bedrijven staan op de Jobbeurs met hun
vacatures. Op een banenmuur zullen veel vacatures te
raadplegen zijn. Ook tal van opleidingen worden voorgesteld.
Je kunt deelnemen aan de volgende workshops:
• sociale netwerken gebruiken bij solliciteren;
• met dit cv schiet je altijd raak;
• Click en Talk (online een sollicitatiegesprek naspelen en
direct feedback krijgen);
• wat moet je wel en niet vragen bij een sollicitatiegesprek.
Je kan je vooraf inschrijven via: www.jobbeurshalle.be.
Voor de Jobbeurs kan je jouw cv laten nakijken door
VDAB. www.vdab.be/werkzoeken/e-coaching.shtml
Ontvang tips over jouw cv, ook tijdens de Jobbeurs zelf.
Waar: CC ’t Vondel in Halle van 10 tot 18 uur.
INFO EN VRAGEN: www.jobbeurshalle.be, beurs@halle.be.
De Jobbeurs wordt georganiseerd door: Stad Halle; gemeenten
Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel; VDAB; Zuidwest Rand.

Een kind opvoeden is niet altijd eenvoudig. Er komt zo
veel bij kijken. Daarom brengen we graag ouders samen
om te leren van elkaar. We geven zelf handige tips en
tricks en hopen ook van jouw ervaringen te kunnen leren.
Ben je benieuwd naar goede ervaringen met straffen en
belonen? Kom dan zeker naar de volgende workshop!
Overigens organiseren we regelmatig workshops over
opvoeden die zeker de moeite waard zijn.
De workshop wordt verzorgd door Kind en Gezin en de gemeente. Tijdens de bijeenkomst is een vrijwilliger aanwezig
om zo nodig op je kindje te passen. Je kan met een kop
koffie of thee van ideeën uitwisselen met andere ouders.
Zit je daarnaast nog met vragen rond opvoeding? Dan
kan je iedere donderdag tijdens de inloopmomenten van
Kind en Gezin terecht bij een medewerker in het lokaal
dienstencentrum Negenhof.
Wat en Wanneer? Workshop “Belonen en straffen”:
donderdag 23 juni van 9.30 tot 11.30 uur. Onthaal vanaf
9 uur.
Prijs? Gratis.
Voor wie? Voor alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, …
Breng je kind ook gerust mee. Er is een speelhoekje en er
is een vrijwilliger aanwezig om op je kind te passen als dit
nodig is.
Waar? Dienstencentrum Negenhof,
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-leeuw.
INFO:

- Sociaal Huis
Fabriekstraat 1, 1601 Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw)
T 02 371 03 50, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be.
- Bij jouw verpleegkundige van Kind en Gezin.
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Weg met
woekeraars
Om de verscheidenheid van planten- en dierensoorten te beschermen, willen we invasieve soorten zo veel mogelijk afremmen. Zoals
brulkikkers die onze amfibieën als leuke snack zien, of de Japanse
duizendknoop, een van de meest gevreesde invasieve soorten wereldwijd. Daniel Van De Gucht van de milieuraad wil actie nemen
tegen de Japanse duizendknoop en legt uit waarom.

Wat zijn exoten en invasieve
soorten?
DVDG: Exoten zijn planten en dieren
uit andere streken die hier zijn terechtgekomen en zich voortplanten. Exoten
worden invasief wanneer ze geen
natuurlijke vijanden ontmoeten of
ons klimaat hen bevoordeelt. Dan
kunnen ze zich tomeloos uitbreiden
en inheemse soorten overwoekeren
of uitroeien. Sommige exoten liften
mee met boten, door aan de romp
te kleven, of in het ballastwater.
Andere vliegen of rijden mee. Maar
vaak zijn het soorten die ontsnappen
uit tuinen. Vroeger kon je de mooie,
grote dikkoppen van de brulkikker in
tuincentra kopen. En in Brussel overleven verschillende soorten parkieten.
Niet elke exoot is invasief. De fazant
heeft ons ook ooit bereikt uit Azië
maar het beestje richt weinig schade
aan. Met de Nijlgans, die actief mag
worden bestreden, ligt dat anders
omdat ze velden kaal eet en onze
inheemse eendensoorten verdringt.
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Natuurpunt heeft er een mooi artikel
over online gezet (red. www.natuurpunt.be/invasieve-exoten).
Wat zijn jullie van plan?
DVDG: In samenspraak met de
plaatselijke Natuurpuntafdeling, de
Leeuwse natuurvrienden en de milieudienst wil de gemeentelijke milieuraad de strijd aangaan tegen deze
woekersoorten. Als testcase nemen
we de Japanse duizendknoop of Fallopia japonica. We vinden hem nu al
massaal in onze bermen, op oevers
van beken en op braakliggende
gronden, maar zelfs in bepaalde
graanvelden werd hij gezien.
Wat is er zo bijzonder aan de
Japanse duizendknoop?
DVDG: Je moet de naam maar
eens googelen en de horrorverhalen springen je in het oog. Zelfs met
bestrijdingsmiddelen is de Japanse
duizendknoop haast niet kapot te
krijgen. Hij breekt betonplaten, groeit

Japanse duizendknoop

door asfalt en funderingen en wordt
niet gegeten of belaagd door insecten of planteneters. In een maïsveld
is er meer divers leven dan in een
begroeiing van duizendknoop. De
wortelstokken kunnen meer dan
tien meter diep zitten en lopen tot
zeven meter horizontaal uit om dan
weer uit te schieten. Eén wortel- of
takdeeltje van een centimeter is
genoeg voor een nieuwe scheut. We
willen tot elke prijs vermijden dat hij
hier veel voet aan de grond krijgt,
want bestrijding is duur maar noodzakelijk. Snoeisel moet professioneel
worden vernietigd of we verspreiden
de plant nog meer, composteren is
geen optie.

Wat kunnen inwoners doen tegen de
duizendknoop?
DVDG: In een eerste fase willen we een
kaart opstellen van de vindplaatsen
van de Japanse duizendknoop op ons
grondgebied. We doen daarvoor een
beroep op de bevolking. Weet je ergens
Japanse duizendknoop staan, stuur dan
een berichtje naar de milieuraad of de
milieudienst. De juiste standplaats kan
gemakkelijk en nauwkeurig weergegeven worden op een ‘Google Maps-kaartje. Je mag ons ook GPS-coördinaten
doorgeven of een plannetje. Eens we
de omvang van het probleem in kaart
hebben gebracht, kunnen we nadenken
over de bestrijding.
Zijn er andere invasieve exoten die we
lokaal in de gaten moeten houden?
DVDG: Een probleem in wording zijn
de talrijke tuinvijversoorten die men her
en der in onze poelen en vijvers begint
te vinden. In vele tuinen hoort nu een
kunstmatige vijver waarvoor in gespecialiseerde tuincentra allerhande sierlijke
water- en moerasplanten en uitheemse
vissoorten te koop zijn. Wanneer hun aantallen te groot worden gaan de mensen
hun teveel vaak dumpen in natuurlijke
waters om de diertjes en planten ‘nog
een kans te geven’. Zo kennen we reeds
op plaatsen enorme uitbreidingen van
Ergeria densa, een echte waterpest. Niet
doen dus!

van 30 mei tot 5 juni

Week van de bij
Van 30 mei tot 5 juni loopt de derde editie van de
Week van de Bij. Met deze actie wil Vlaanderen
iedereen aanzetten om bijen te helpen.
Eet jij graag fruit zoals kersen, appelen en frambozen en groenten zoals courgettes, paprika’s en
avocado’s? Honingbijen, solitaire bijen en hommels
zorgen ervoor dat wij van deze groenten en fruit
kunnen genieten. Bestuiving door insecten is namelijk
noodzakelijk voor meer dan 75 % van de voedingsgewassen. Bijen leveren dus een heel grote bijdrage
aan onze samenleving, maar zij hebben het steeds
moeilijker om te overleven. In 2013 haalde namelijk
34 % van alle bijenvolken in Europa de lente niet.
Daarom is het belangrijk dat we iets terugdoen voor
de bijen en voor hen een rijke habitat met stuifmeelen nectarbronnen creëren.

Gratis bloemenzaad
Op je gazon, groendak of terras kan je zorgen voor
een gevarieerd bloemenmengsel met zonnebloemen, bernagie, papaver en koolzaad. Bomen zoals
kers, appel, kastanje en wilg zorgen jaar na jaar voor
stuifmeel en nectar, net als struiken zoals meidoorn,
aalbes, kruisbes … Ook wanneer je geen tuin hebt
kan je bijen helpen met bloeiende kruiden zoals lavendel, bieslook en rozemarijn in bloembakken. Bij de
dienst Leefmilieu kan je gratis een zakje zaadjes voor
een bloemenmengsel afhalen.
INFO:

- Dienst Leefmilieu, T 02 371 63 53,
leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be
- www.weekvandebij.be
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Lekkere maaltijden
aan huis
Heb je geen zin om te koken, maar toch graag een lekkere en gezonde maaltijd? Je kan voor elke dag, ook voor weekend- en feestdagen,
maaltijden bestellen bij het Sociaal Huis.

MARIE

Het eten is altijd lekker en
ik weet ook dat het gezond
is. De keukenploeg verzorgt
de maaltijden opperbest.

De maaltijden worden gekoeld aan huis geleverd op dinsdag, donderdag en zaterdag. Je kan ze opwarmen wanneer het past. Een maaltijd
bestaat uit soep en een hoofdgerecht.
Voor personen met een speciaal dieet wordt de maaltijd aangepast:
zout- of suikerarm, vlees voorgesneden of gemalen, …
De prijs voor een maaltijd wordt berekend aan de hand van je inkomen.
De maximale prijs bedraagt 8,68 euro, mensen met een beperkt inkomen
betalen minder.
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met het Sociaal Huis, T 02 371 03 55
of via e-mail sociaal.huis@sint-pieters-leeuw.be. Na de aanvraag komt er
een maatschappelijk assistent langs voor een gesprek over de werking
en kan er gestart worden met de bedeling.
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JEAN PAUL

De medewerkers zijn heel
vriendelijk. Ik kan ook altijd
wat uitleg vragen. Nu weet
ik bijvoorbeeld ook dat er
een dienst is voor vervoer.

Vrijdag 2 september

Kaft zelf je boeken op
Ezelsoor in ‘Zonnig
Leven’ te Zuun
Gratis
Bij de ingang ontvangt elk schoolplichtig kind
(vanaf eerste leerjaar) een reuzenetiket. Het
ingevulde etiket geeft recht op maximaal 5
vellen kaftpapier; goed voor het kaften van
twaalf normale schriftformaten (geldig tot
uitputting van de voorraad).

Creatieve workshops
Creatievelingen kunnen hier hun hart ophalen
terwijl mama/opa/tante/broer/... boekjes kaft.

Jij kaft
Beetje hulp nodig? Dan helpen vrijwilligers je
graag op weg. Het is de bedoeling dat je zelf
kaft. Scharen en plakband zijn beschikbaar.

Illustratoren maken jouw gekafte
boek uniek
Lokaal talent voorziet de cover van één van
je boeken of schriften van een fijne tekening.
Jouw saaiste boek of schrift wordt uniek!

Vrijetijdsaanbod
Nog niet helemaal op de hoogte van de
mogelijkheden voor wat vrije tijd betreft of wil
je weten waar je Nederlands kan leren? Wij
helpen je graag verder.

Gezocht: vrijwillige kafters
Mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, juffen,
meesters, buren of vrienden die het kaften
vrijwillig willen aanleren, meld je bij
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.
INFO: www.ezelsoor.info

Nieuw seizoen ‘De Leeuwtjes’ en
‘Zonnig Padje’/’Zonnig Leven’
Deze zomervakantie opent speelpleinwerking ‘De Leeuwtjes’
opnieuw zijn deuren van 4 juli tot en met 12 augustus. Voor
de veiligheid van de kinderen wordt speelterrein Zonnig Padje
op werkdagen tussen 7 en 18 uur afgesloten voor bezoekers.
Speelterrein Zonnig Leven (voor de grotere kinderen) zal toegankelijk blijven.
In Zuun zijn er nog vier andere toffe speelterreinen:
• Koning Van Spanje, gelegen in de Koning van Spanjestraat;
• G. Humbeeckplein, gelegen tussen de Artur Quintusstraat
en de Georges Hensmansstraat (achter de kerk van Zuun);
• Wilderkasteel, gelegen in de Wilderkasteellaan;
• Wildersportcomplex, gelegen aan het Wildersportcomplex.
INSCHRIJVEN VOOR DE SPEELPLEINWERKING:

www.sint-pieters-leeuw.be/speelpleinwerking of op
de jeugddienst.
INFO: jeugddienst, jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 370 28 80/81.

Tijdens de zomermaanden zijn er
verschillende kampen voor kids!
• www.kidskriebels.be
• www.sint-pieters-leeuw.be/ideekids
• www.sint-pieters-leeuw.be/kinderopvang
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Participeer in adviesraad
Lokaal Overleg Kinderopvang
Vind je de kwaliteit van de opvang van schoolgaande
kinderen belangrijk? Organiseer je zelf opvang voor jonge
kinderen? Wil je als ouder je zeg doen over de opvang
van je baby en peuter?
Het gemeentebestuur doet een beroep op geïnteresseerden om advies te geven over zijn kinderopvangbeleid,
over de realisatie van de beleidsdoelstellingen voor kinderopvang en over de uitbouw van opvangvoorzieningen
in onze gemeente. Dit kan binnen de adviesraad Lokaal
Overleg Kinderopvang (L.O.K.).
De adviesraad is samengesteld uit:
• gebruikers van kinderopvang zoals ouders en vertegenwoordigers van ouders en gebruikers zoals de Gezinsbond, oudercomités, O.C.M.W.;
• vertegenwoordigers van de aanbieders zoals de kinderdagverblijven en opvanggezinnen van de particuliere en de gesubsidieerde sector, de scholen voor de
buitenschoolse opvang, de gemeentelijke jeugddienst
voor de speelpleinwerking en de gemeentelijke sportdienst voor de sportkampen;
• vertegenwoordigers van het gemeentebestuur.
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Met het einde van dit en het begin van volgend werkjaar
in zicht, doen we een warme oproep tot deelname en
engagement bij de gebruikers en aanbieders die recht
hebben op vertegenwoordiging in het L.O.K. Iedereen is
welkom en aangezien maximum 2/3 van de leden van
hetzelfde geslacht mogen zijn, hopen wij ook op het engagement van enkele papa’s.
Het L.O.K. komt minimaal twee keer per jaar samen.
INFO: Veerle Pické, secretaris van het lokaal overleg

kinderopvang.
Veerle.picke@sint-pieters-leeuw.be, T 02 378 25 27.
Zij ontvangt ook graag jouw kandidatuur. Je kan deze
telefonisch of per mail bezorgen.

Oproep kandidaten voor nieuw initiatief

Groepsopvang
samenwerkende
onthaalouders
Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw stelt een pand ter
beschikking waar twee samenwerkende onthaalouders kinderopvang kunnen organiseren.
De onthaalouders sluiten zich aan bij de gemeentelijke dienst
voor Onthaalouders die volgende zaken aanbiedt:
• belastingsvrije vergoeding per kind per dag, eventueel te
combineren met een vergoeding van loopbaanonderbreking;
• eenmalige, belastingsvrije startpremie van 500 euro;
• beperkt sociaal statuut;
• verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen;
• begeleiding en ondersteuning door de dienstverantwoordelijke;
• gratis basismateriaal in bruikleen;
• permanente vorming.
Solliciteren kan per post of per e-mail. Graag ontvangen wij
naast je cv ook een schriftelijke motivatie. Vervolgens zal je
worden uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Opvang op woensdagnamiddag
Gaat je kindje (pas) naar school en zit je met de
handen in het haar voor de opvang op woensdagnamiddag?
Onthaalouder Christiane neemt al jarenlang tot
acht kinderen onder haar hoede. Gaat je kind
naar school in Vlezenbeek, dan haalt Christiane
het daar om 11.45 uur op. Bij haar thuis wacht
een warme maaltijd en indien nodig een bedje.
De hele namiddag wordt er gespeeld en geknutseld dat het een lieve lust is, tot wanneer je
je kind ten laatste om 18 uur komt ophalen.
Gaat je kindje elders naar school, dan kan het
vanaf 12.30 uur worden gebracht.
Ook tijdens schoolvakanties bezorgt Christiane
je kroost een geweldige dag. Er zijn nog enkele
plaatsjes beschikbaar, snel zijn is de boodschap!
INFO: dienst voor Onthaalouders
sonja.timmermans@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 378 25 27

Op 12 augustus 2016 sluiten wij de vacature af en aanvaarden
we voor deze functie geen kandidaturen meer. De poststempel
of de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs.
INFO:

- www.ikwordonthaalouder.be.
- dienst voor Onthaalouders, T 02 378 25 27
• Veerle Pické, diensthoofd,
veerle.picke@sint-pieters-leeuw.be
• Sonja Timmermans, vervangend dienstverantwoordelijke
sonja.timmermans@sint-pieters-leeuw.be
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Zaterdag 6 augustus

StraPatZen

Straattheater op straat
en in het park
Op zaterdag 6 augustus vindt voor de vijfde
maal StraPatZen plaats. Opnieuw staan er
topacts op de affiche en verwennen we
dorstigen en hongerigen met koele dranken
en een pittige wereldkeuken.
Zorg dat je erbij bent!

GREGOR WOLLNY
Brot und Spüle (D)

MR DYVINETZ
Vari (Sp)

‘Brot und spüle’ is een
gekke en vreemde mix
van klassieke muziek, cabaret en circus waarin je
meegesleept wordt in een
grote fantasiewereld.

Mr Dyvenitz‘s lichaam
komt tot leven, wordt één
met zijn ‘Cyr Wheel’ en
beweegt over het podium.
Een spel van moeilijk evenwicht en visuele schoonheid.

CIRQ’ULATION LOCALE
Second Life

BECHA
Katumbar (Nl)

‘Second Life’ is een voorstelling die trampoline
samenbrengt met jongleren, diabolo en groepsacrobatiek.

Een sensuele en krachtige voorstelling met bijzonder partnerwerk op de
grond en hoog in de lucht waarin verleidelijke en mystieke dialogen tussen
dansers en acrobaten zich voordoen.
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CIRQUE DE LA LUNE
Whonderbaarlijk
Fenomeen (B)
Kom binnen in de wonderbaarlijke wereld van Mister
Rubic. Geen trucage,
nylondraad of verborgen
magneten. Instant mirakel
verzekerd.

COLM ‘O GRADY
Hot potato (UK)

WITTY LOOK
Witty Look show (J)

QUETZALCOATL
Ritual de fuego (Mex)

Wij hebben het genoegen
om de Europese minister
voor kunst en cultuur van
harte welkom te heten
vanuit een zeer eigenzinnige benadering, circus,
muziek, dans, aardappelen en het Eurovisie Songfestival. Verwacht altijd het
onverwachte, cultuur met
een onmiskenbare ‘ O’Irish
stijl. Colm O’Grady nodigt
je uit om deel te nemen
aan zijn buitengewone
fantasie, zijn publiek moeiteloos meetronend in de
wereld van zijn waanzin.

Daika, een wereldkampioen op de eenwieler
en Cheeky, een acrobatische clown en geniaal
in lichaamstaal zijn een
komisch duo en brengen
acrobatie en kunstjes op
een eenwieler.

In het begin was er alleen
duisternis tot de mens
het vuur ontdekte. In het
geluid van de hartslag van
de Aarde weerklinkt het
ritme van het leven… Een
intens vuur- en percussiespel voor groot en klein.

TOMBS CREATIUS
COMPANY
Colors de Monstre (Ca)

TEATRO PAVANA
Giraffe (Nl)

CIRCUS KRAK
Viva Victor (B)
Victor is jarig en krijgt van
het publiek een cadeau
dat uiteindelijk zijn leven
zal veranderen. “Viva
Victor” is een clownerievoorstelling vol visuele en
absurde humor met veel
publieksinteractie rond, op
(en in) een caravan.

LOBSTAR
Lobstar zorgt voor de
muzikale afsluiter van deze
prachtige dag.

CIRCUS IN BEWEGING
Dynamo (B)
Dynamo brengt opzwepende percussie. Al heeft
de ritmische troep heel
wat van de wereld gezien,
toch komen zijn energieke
grooves van een werelddeel dat tot nader order
nog niet ontdekt is. Voeg
daar wat eigenzinnige
danspasjes en dito kostuums aan toe, en je krijgt
een act met een uitstraling
om u tegen te zeggen.
Niet bedoeld om bij stil te
staan!

‘Colors de Monstre’ is een
verzameling van interactieve houten speeltuigen
voor een publiek van alle
leeftijden. Je kunt kiezen
uit een twintigtal installaties en spelenderwijs
opdrachten tot een goed
einde brengen.

Een kleine clowneske
voorstelling; een dompteur probeert met veel
bombarie een giraf te
dresseren, maar zijn de
verwachtingen niet wat
te hoog gespannen? Men
wordt verrast met een truc
die niemand voor mogelijk
had gehouden.

Waar en wanneer: Zaterdag 6 augustus vanaf
16 uur in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw.
INFO: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

T 02 370 28 80
De programmablaadjes zijn vanaf 2 augustus
beschikbaar.
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Vrijwilligerswerk,
iets voor jou?
Heb je enkele uurtjes vrij en ben je op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding? Vrijwilligerswerk biedt
tal van mogelijkheden om jezelf te ontplooien. Vrijwilligers kunnen aan de slag bij het OCMW,
de politie, de gemeente, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei in zeer uiteenlopende taken. Lees even mee wat de mogelijkheden zijn of steek je licht op bij ons vrijwillligersloket.
Alle functies staan online op de website van de gemeente.

Lokale dienstencentra en woonzorgcentrum

Iets gezien wat jou boeit?

De lokale dienstencentra en het woonzorgcentrum
organiseren heel wat activiteiten. Ze rekenen hierbij
sterk op vrijwillig talent. Wil je als vrijwilliger een kookles
geven, een cursus bloemschikken of sportles? Het kan
allemaal! De cafetaria’s van onze dienstencentra worden elke namiddag opengehouden door vrijwilligers. Ze
schenken drankjes in, wassen glazen af en praten met
de klanten. Vrijwilligers helpen ook bij administratieve
taken, wandelingen, telefoneren naar alleenstaande
senioren enzovoorts. Er is ook nood aan chauffeurs om
minder-mobiele mensen te vervoeren (inclusief kilometervergoeding) en er zijn nog tal van mogelijkheden.

Laat het ons zeker weten! Wij zorgen alvast voor:
• een aangename werksfeer;
• begeleiding door de verantwoordelijke van de dienst;
• jaarlijkse vorming;
• verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade);
• kilometervergoeding voor de vrijwilligerschauffeurs;
• waarderingsmomenten.

Gemeentelijke diensten
Wie graag met jongeren werkt, kan aan de slag als hulpbegeleider buitenschoolse kinderopvang, bij activiteiten
zoals StraPatZen of als begeleider bij de jeugddienst. De
dienst Integratie kijkt op dit ogenblik uit naar onder meer
taalleerkrachten, medewerkers vrouwenwerking en een
inburgeringscoach. Ook gezocht: een fotograaf graffiti,
een vrijwilliger voor de bibliotheek en een begeleider
schoolactiviteiten.
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INFO

- Vrijwilligersloket, 02 371 22 93
- kristel.vanakker@sint-pieters-leeuw.be.
- www.sint-pieters-leeuw.be/vrijwilligersloket.
Je mag ook altijd ter plaatse komen kijken in de lokale
dienstencentra, het woonzorgcentrum of het Sociaal
Huis van Sint-Pieters-Leeuw. We helpen je graag op
weg.

Duiven

van spion tot
weduwnaar
EVEN VOORSTELLEN
HET VRIJWILLIGERSLOKET
Met het recent opgerichte Vrijwilligersloket investeert de gemeente in duurzame ondersteuning
van de vrijwilligerswerking. Kristel Vanakker van
het Vrijwilligersloket legt uit waarom de vrijwilligerswerking in de gemeente zo succesvol is.
Hoeveel vrijwilligers zijn actief in de
gemeente? Wat is hun motivatie?
KV: Momenteel zijn er circa 174 vrijwilligers actief
in de gemeente, exclusief het gemeentelijk
onderwijs, in een waaier van activiteiten gaande
van burenbemiddelaar, baliemedewerker tot
begeleider van schoolactiviteiten.
Uit de gesprekken die ik tot nu toe met de vrijwilligers heb gevoerd, komt meestal dezelfde
drijfveer naar boven: nood aan sociaal contact.
Mensen zoeken naar een manier om hun tijd op
een nuttige manier te spenderen, willen deel
uitmaken van een team, in contact komen met
mensen. Vrijwilligerswerk geeft hen voldoening.
Waar moet je vrijwilligers in het bijzonder
ondersteunen?
KV: Wat opvalt is dat mensen die willen starten
als vrijwilliger weinig op de hoogte zijn van de
wetgeving die vrijwilligerswerk regelt. Deze wet
omschrijft wat vrijwilligerswerk precies inhoudt, wie
als vrijwilliger mag werken bij welke organisaties.
Er zijn een aantal aandachtspunten. Wie bijvoorbeeld werkloos is, moet vrijwilligerswerk melden
bij de RVA. Indien men een ziektevergoeding
krijgt, moet er eerst een schriftelijke toelating worden gegeven door het ziektefonds.
Dit zijn zaken waar een startende vrijwilliger
meestal niet bij stilstaat, en waarin het
Vrijwilligersloket hem of haar wegwijs maakt.

Vanaf 8 juli kan je in
het Colomakasteel
terecht voor een
tentoonstelling over de
duivensport. Tot voor
kort was de duivensport zeer populair en
zag je in vele tuinen
duivenhokken staan.
De duiven bepaalden
zelfs vaak het levensritme van hun eigenaars.
Vroeg opstaan om
nog voor het werk de
beestjes te voederen,
op tijd binnen om
het weerbericht te horen voor het lossen van de duiven,
’s avonds de hokken nog eens kuisen … De hokken staan
er misschien nog, maar worden tegenwoordig vaker gebruikt als berging of staan gewoon leeg. De tentoonstelling
blikt terug op de sport die voor de oudere generatie vaak
deel van het leven was, maar jongeren meestal vreemd in
de oren klinkt: spelen op weduwnaarschap, een constateur, inkorven van duiven… Zoals zoveel tradities heeft ook
de duivensport haar eigen taal.
Niet alleen duivenleken komen aan hun trekken. Ook de
geoefende duivenmelker zal nog veel leuke duivenverhalen ontdekken. Over de bekendste duif Cher Ami, die in de
eerste wereldoorlog zoveel mensenlevens redde dat ze er
een medaille voor kreeg, tot minder bekende lotgenoten
die als spion werden veroordeeld. En wist je dat zelfs in
de tuin van het Koninklijk Paleis van Laken een duivenhok
stond? Een koninklijke sport verdient een royale tentoonstelling.
Wanneer: 9 juli – 15 augustus
Vernissage: 8 juli om 20 uur.
Lezing duivensport: door Andre Moonens
op woensdag 10 augustus om 20 uur.
Waar: Colomakasteel, J. Depauwstraat 25,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 62,
toerisme@sint-pieters-leeuw.be.
Toegang: gratis.

15

Van 26 tot 28 augustus

Weg van
Klassiek met
Julien Libeer
Festival Weg van Klassiek pakt voor zijn vierde editie uit
met een centrale gast van formaat: pianist Julien Libeer.
Libeer gooit hoge ogen op de Europese concertpodia
en in de media – tot in een eigen programma op Canvas
toe. Van 26 tot 28 augustus verkent hij met ons de muzikale horizonten van Dilbeek, Gaasbeek en Sint-Laureins-Berchem. Want bij Weg van Klassiek is het landschap van het
Pajottenland en de Zennevallei nooit ver weg. De eerste
twee nachten dwalen we tastend rond in gezelschap van
nachtdieren. De derde dag ontwaken we op klaarlichte dag
in een zinderend landschap. Dat alles in het gezelschap van
Le Grand Meaulnes, de held van Alain-Fournier.
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PROGRAMMA
Vrijdag 26 augustus, Dilbeek
De Wolfsputten (Dilbeek) is Europese topnatuur met een
bijzonder reliëfrijk landschap in het hart van de gemeente. Je hoeft maar enkele stappen te zetten om weg te
dromen van een verstedelijkte omgeving naar een wonderlijke ‘ongerepte’ wereld.
19.30 uur: Avondwandeling in de Wolfsputten o.l.v.
een natuurgids.
20.30 uur: Julien Libeer op piano in Dil’arte, Dilbeek
Julien Libeer serveert de beroemdste barcarolle uit de
muziekgeschiedenis, waarna de weg vrij is voor het
grotere werk: een selectie uit de Nocturnes van Chopin.
Franz Schubert laat ons vervolgens wegdromen bij zijn
‘Fantasie’ sonate.
21.45 uur: Afsluiter met ‘droomthee’.

Zaterdag 27 augustus, Gaasbeek
Nacht van de Vleermuis rond de vijvers van Kasteeldomein Gaasbeek. Vleermuizen zijn mascottes en ‘koesterburen’ van dit prachtige domein.
Ze scheren over de kasteelvijvers op jacht naar insecten.
Met batdetectors worden hun ultrasone nacht- en jachtgeluiden hoorbaar voor het menselijke oor. De duisternis
krijgt er een mysterieuze klank bij.
20.00 uur: Inleiding op de wandeling.
20.30 uur: Wandeling in het Kasteeldomein van Gaasbeek – op zoek naar vleermuizen tijdens de Nacht van de
Vleermuis.
21.30 uur: Concert in Kasteel van Gaasbeek.
Julien Libeer krijgt gezelschap van celliste Camille Thomas
voor een tweede avondlijke recital. Schumanns Fantasiestücke zitten vol met romantische expressie. Bij Fauré
raken classicisme en romantiek in elkaar verstrengeld.
Spanning en emotie zijn ook te voelen in Francks Sonate.
22.30 uur: Afsluiter met ‘geluksthee’.
Het Chinese teken ‘Fu’ betekent zowel ‘geluk’ als ‘vleermuis’.

Zondag 28 augustus Sint-Laureins-Berchem
en Oudenaken
Zondagvoormiddag. Het landschap in Oudenaken is een
topgebied van wandelnetwerk Pajottenland Zennevallei.
We volgen de wandelknooppunten langs akkers die bol
staan van vruchtbaarheid. Zowel mensen als natuur hebben hun verhalen en gebruiken gegoten in de mal van
dit landschap. Het ruisen van een knotwilg en de zang
van akkervogels scherpen je gehoor aan.
9.30 uur: Wandeling in Sint-Laureins-Berchem en
Oudenaken.
11.00 uur: Concert in kerk van Sint-Laureins-Berchem
Julien Libeer en Elodie Vignon verkennen het repertoire voor pianoduo. In Dolly Suite van Gabriel Fauré en
Jeux d’enfants van Georges Bizet gaan ze de kinderlijke
toer op. We walsen verder met Maurice Ravel, om uit
te komen bij het serieuzere werk: de Etudes van Claude
Debussy.
12.00 uur: Aperitief bij de Molenborre.

TICKETS

• Festivalpakket:
3 keer wandeling + concerten + extra’s: 60 euro.
Samenstelling pakket:
- ticket voor de drie concerten (waarde 54 euro);
- ticket voor de drie wandelingen (waarde 15 euro);
- brochure wandelnetwerk PajottenlandZennevallei (waarde 9 euro);
- ticket voor expo Meaulnes/Gerolf Van de Perre in
Kasteel van Gaasbeek (waarde 10 euro);
- ticket voor FeliXart (waarde 5 euro).
• Los concert (incl. drankje): 18 euro.
• Wandeling + concert (incl. drankje): 23 euro.
INFO EN BESTELLEN: www.wegvanklassiek.be,
info@wegvanklassiek.be.

Het begin van de twintigste eeuw is niet alleen de inspiratie voor Alain-Fournier en Weg van Klassiek, maar ook
voor de kunsttentoonstellingen in de regio. Het festival vormt een prelude op de expo Meaulnes/Gerolf Van de
Perre: beelden voor Alain-Fournier in het Kasteel van Gaasbeek – 8 september tot 6 november. FeliXart pakt uit
met een expo rond de Brabantse fauvisten. Trek er een weekendje met de Vespa op uit en geniet van een gratis
fles prosecco bij je arrangement.
INFO: toerisme@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 22 62
Weg van Klassiek 2016 is een organisatie van cc Westrand, Kasteel van Gaasbeek, Regionaal Landschap PajottenlandZennevallei, Vlabra’ccent Regio Pajottenland-Zennevallei en CC Coloma, m.m.v. Gemeente Lennik en vzw Servais.
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Zaterdag 11 juni vanaf 10 uur

Start ticketverkoop
seizoen 2016-2017
Op 1 juni ligt onze nieuwe cultuurbrochure in je brievenbus! Ben je geïnteresseerd in een van onze activiteiten?
Surf naar www.colomaspl.be, kies je favoriete plaats en
druk je tickets thuis af. Bestel je liever niet online, kom
langs aan onze balie in kasteel Coloma of in de hoofdbibliotheek aan de Rink.

18

INFOLEEUW • JUNI 2016

Kies voor een klapkesabonnement
Koop minstens tickets voor drie verschillende activiteiten
en doe na de voorstelling een klapke met je favoriete
artiest. In de brochure en op onze website staan deze
artiesten aangeduid met het klapkeslabel.

Gedeelde Smart

Yevgeni

VLAANDEREN FEEST

Ter gelegenheid van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap
Zondag 10 juli

ACADEMISCHE ZITTING om 11 UUR in de raadzaal van
het gemeentehuis

Programma:
• optreden;
• BEN WEYTS, minister van de Vlaamse rand, gastspreker
• LUC DECONINCK, burgemeester, brengt een lokale
Vlaamse boodschap;
• hymne de Vlaamse leeuw;
• afsluitend een receptie met streekproducten.

MUZIEK IN HET COLOMAPARK VANAF 13.30 uur
Dit jaar word je maar liefst op drie optredens getrakteerd
tijdens de Leeuwse elfjuliviering!

Programma:
13.30 uur: Die Verdammte Spielerei, zes adonissen die het
park muzikaal in vuur en vlam zetten.
15 uur: Yevgeni, de band rond Klaas Delrue verwent je
met hits als ‘Als ze lacht’ en ‘Manijn.
16.30 uur: Gedeelde Smart, laat je proeven van wat er
zich in de marge van het leven afspeelt.
Tijdens de concerten kan je genieten van lekker eten en
frisse dranken aan de verschillende foodtrucks!
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in Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw
in
JUNI - JULI - AUGUSTUS
WOENSDAG 1 JUNI
Maak zelf je cocktails. Als je altijd al thuis cocktails hebt
willen maken, maar gewoon niet weet waar je moet beginnen, is deze workshop je steun en toeverlaat. Kom naar
de workshop en leer hoe je mixt, roert of schudt en hoe je
een overheerlijke cocktail maakt, met of zonder alcohol,
prikkelend fris, romig zoet of geurig kruidig. Je brengt zeker
afwisseling in je eigen cocktailbar, leuk voor iedere amateur-barkeeper. CSL, A. Quintusstraat 24 van 19.30 tot 20 uur.
PRIJS: leden: 5 euro; niet-leden: 8 euro.
INFO: hildedeblieck@telenet.be.
ORG: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
VAN WOENSDAG 1 TOT 29 JUNI
Bootcamp van ImprovementPT. In open lucht op een
verantwoorde en leuke manier sporten. Niet zoals we het
kennen in de fitness, maar met een out the box instelling!
Kom het uittesten! Park en Kasteel Coloma, Joseph Depauwstraat 25, Sint-Pieters-Leeuw van 18 tot 19.15 uur.
PRIJS: 8 euro.
INFO: lars.maesfrancx@gmail.com, volg ons op facebook
Improvement PT.
ORG: Improvement PT.
VAN WOENSDAG 1 TOT 29 JUNI
Fietsen. Fietstocht van +/- 20 km. Gemeentehuis Sint-PietersLeeuw, Pastorijstraat 21 van 19 tot 21 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com.
ORG: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
VAN WOENSDAG 1 TOT WOENSDAG 29 JUNI
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, Schaliestraat 2, Vlezenbeek op maandag van 10 tot 11.30 uur en 18.30 tot 20 uur, dinsdag van
20 tot 21.30 uur en woensdag van 9 tot 10.30 uur.
INFO: yoga-vlezenbeek@hotmail.com.
ORG: yoga-Vereniging Vlezenbeek.
VAN WOENSDAG 1 TOT 29 JUNI
Aqua-gym. Aqua-gym is gymnastiek in het water. Het is een
volledige, gemakkelijke en toegankelijke sport die heilzaam
is voor het lichaam, het hart en de moraal. Het heeft een
relaxerend effect en is voor alle leeftijden, het is een zachte
sport. Wildersportcomplex, Sportlaan 13, Sint-Pieters-Leeuw
om van 02/09/15 tot 29/06/16.
INFO: francoise@waterleeuwen.be, www.waterleeuwen.be.
ORG: Zwemclub De Waterleeuwen.
DONDERDAG 2 EN 9 JUNI
Yoga. Op een rustige manier en in een ontspannen sfeer
werken aan de conditie. 10 beurtenkaart. Zonnig Leven,
J.Vanderstraetenstraat 198 van 19.45 tot 21 uur.
PRIJS: leden: 10 euro (10 beurtenkaart); niet-leden: 20 euro
(10 beurtenkaart).
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
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VAN DONDERDAG 2 TOT 23 JUNI
Vrouw in beweging, van stress naar evenwicht. Voor alle
vrouwen die terug thuis willen komen in deze drukke tijden.
Anderhalf uurtje voor jou, gewoon genieten en ontspannen. Ruisbroeksesteenweg 211, Sint-Pieters-Leeuw van 20
tot 21.30 uur.
PRIJS: 5 euro.
INFO: hildedeblieck@telenet.be.
ORG: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
VRIJDAG 3 JUNI
Tribute Will Tura met live band door John Willkins en Bandit.
Voor de eerste maal en uniek in België, Tribute to Will Tura
door John Willkins en Bandit dit allemaal met top muzikanten. De mooiste hits van de Keizer van het Vlaamse
lied komen aan bod. CC De Merselborre, Schaliestraat 2,
Vlezenbeek van 20 tot 23 uur.
PRIJS: 20 euro.
INFO: 0470 34 90 75.
VRIJDAG 3 JUNI
Dansen op de liedjes van Claude François. ‘In de jaren
‘60 en ‘70 haalde Clo-Clo en zijn Clodettes regelmatig de
top10 met nummers als ‘Il fait beau, il fait bon’, ‘Comme
d’habitude’, ‘Alexandrie, Alexandra’... stuk voor stuk disconummers waarmee ambiance verzekerd was! Doen ze ook
bij jou een belletje rinkelen? Trek alvast je dansschoenen
en retrojurk aan en strek je benen op de Franse chansons.
Amusement verzekerd!. CSL, A. Quintusstraat 24 van 20 tot
22 uur.
PRIJS: leden: 3 euro; niet-leden: 5 euro.
INFO: hildedeblieck@telenet.be.
ORG: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
VAN VRIJDAG 3 JUNI TOT 24 JUNI
Zwemmen voor volwassenen. Zwemmen voor volwassenen.
Kun je niet zwemmen en/of wil je beter leren zwemmen?
Welkom! 10 lessen onder begeleiding van een gediplomeerde lesgever. Zwembad Wildersportcomplex, Sportlaan
11 van 14 tot 15 uur.
PRIJS: 20 euro.
INFO: sport@beersel.be, sportdienst@sint-piters-leeuw.be.
ORG: gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
VAN VRIJDAG 3 JUNI TOT 26 AUGUSTUS
Scrabble. Voor beginners elke vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
en voor gevorderden elke vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur.
LDC Negenhof, Sint-Stevensstraat 62, Sint-Pieters-Leeuw.
INFO: mjmeert@skynet.be.
ORG: Scrabbleclub “Negenhof”.
ZATERDAG 4 JUNI
TAI CHI WORKSHOP. Voor zowel beginners als gevorderden
een workshop in het park (of binnen in Kasteel bij slecht
weer). Prijs: 20 euro voor CRB leden / 30 euro voor niet-CRB
leden – te betalen via overschrijving op clubrekening 7341730998-42. Park en Kasteel Coloma, Joseph Depauwstraat
25, Sint-Pieters-Leeuw van 10 tot 13 uur.
INFO: info@brchalle.eu.
ORG: Budo Research Centrum HALLE.

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

ZONDAG 5 JUNI
Ruildag Hobby- en Verzamelaarsclub. Ruildag allerlei
voor leden en niet-leden, voornamelijk postzegels,
munten, enz. CC De Merselborre, Schaliestraat 2,
Vlezenbeek van 14 tot 17 uur.
INFO: weebau@telenet.be.

VAN DINSDAG 7 TOT 28 JUNI
Zwemmen. Op dinsdagavond kunnen volwassenen leren
zwemmen, gewoon op eigen ritme baantjes trekken, hun
stijl verbeteren of aanleren onder leiding van een gekwalificeerde trainer. Wildersportcomplex, Sportlaan 13.
INFO: fvandersteen@telenet.be.

MAANDAG 6 TOT 27 JUNI
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,
Jan Vanderstraetenstraat 91.
PRIJS: 80 euro.
INFO: 02 532 13 84, kristel.stoffels@telenet.be.

ZATERDAG 11 JUNI
Gareel goes petanque. VK ‘t Gareel organiseert een ontspannen en recreatief petanquetornooi. Dit zal doorgaan
op zaterdag 11 juni 2016 vanaf 13 uur op de petanquebanen achter de kerk van Zuun. Er wordt gespeeld in ploegen
van 3 spelers met ieder 2 ballen (tripletten). Inschrijvingen
kan vanaf 12 uur ter plaatse of vooraf via e-mail op
info@gareel.be en kost 15 euro/ploeg. Tripletten kunnen
ook ter plaatse gevormd worden.
INFO: info@gareel.be, www.gareel.be.
ORG: VK ‘t Gareel.

VAN MAANDAG 6 JUNI TOT 29 AUGUSTUS
Wandelen. Wandeling van +/- 8 km. Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21 van 13.30 tot 15.30 uur.
INFO: je.schets@gmail.com.
ORG: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
VAN MAANDAG 6 JUNI TOT 29 AUGUSTUS
Fietsen. Iedere maandag halen wij onze fiets van stal.
Kerk Oudenaken, Baasbergstraat.
INFO: 02 532 27 49.
ORG: KVLV Vrouwen met vaart Oudenaken/Berchem.
DINSDAG 7 JUNI
Geleid bezoek Basiliek van Halle. Afspraak Parochiecentrum Sint-Pieters-Leeuw, René Balléstraat 6 van 9 tot 12 uur.
PRIJS: leden: 5 euro; niet-leden: 8 euro.
INFO: 02 377 86 39, rosa.denayer@telenet.be.
ORG: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DINSDAG 7 JUNI
Werken met de zeis. De zeis lijkt in het tijdperk van de bosmaaier misschien wat ouderwets en nodeloos vermoeiend.
Toch heeft dit werktuig heel wat voordelen voor wie er mee
om weet te gaan. Park Groenenberg, Konijnestraat 172B,
Vlezenbeek van 8.30 tot 15.30 uur.
PRIJS: 80 euro; 64 euro voor studenten en werkzoekenden.
INFO: 02 658 24 94, info@inverde.be, www.inverde.be.
ORG: Inverde.
VAN DINSDAG 7 TOT DONDERDAG 16 JUNI
Open lesmomenten MODE van het CVO. We nodigen jullie
uit om een kijkje te komen nemen tijdens onze les: “kleding
maken voor beginners en gevorderden”. Je leert technieken met de naaimachine, afwerken en patronen maken op
je eigen niveau. Gedurende het schooljaar werk je aan je
eigen kledingstukken in functie van de module die je volgt.
Schooljaar 2016-17: dinsdag Basis naaien of Blouse Jurk.
Donderdag: Basis naaien of Rok Pantalon. Park en Kasteel
Coloma, Joseph Depauwstraat 25 van 12.30 tot 15 uur.
PRIJS: 180 euro; Gedeeltelijke vrijstelling: 36 euro.
INFO: 0495 509 675, sieglindedelaet@cvo-svv-brabant.be,
www.cvo-svv-brabant.be.

ZONDAG 12 JUNI
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,
Vlezenbeeklaan 33, Sint-Pieters-Leeuw 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.
VAN MAANDAG 13 JUNI TOT 22 AUGUSTUS
Wandelen. Wandelen langs de landelijke wegen van onze
mooie gemeente en wijde omgeving. Gemeentehuis, Pastorijstraat 21 van 13.30 tot 15.30 uur.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
DINSDAG 14 JUNI
Kookles: Snel en simpel. Zet snel en met weinig moeite iets
lekkers op tafel. Makkelijk en toch lekker en gezond, met je
diepvriezer en voorraadkast als handige bondgenoot. Voor
drukbezette mensen die toch een volwaardige maaltijd
willen serveren. Merselborre, Schaliestraat 2, Vlezenbeek
van 19 tot 22 uur.
PRIJS: leden: 5 euro; niet-leden: 10 euro.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
DINSDAG 21 JUNI, 19 JULI EN 16 AUGUSTUS
Naaisalon. Wil jij ook je eigen rokjes maken? Of moet je een
nieuwe broek inkorten? Je kunt in een naaisalon terecht
om te leren hoe je een rits vervangt, een zoom inlegt of
een knielap opzet, maar ook om je allereerste avondkleedje in elkaar te leren stikken. Sint-Pieters-Leeuw Parochiecentrum, René Balléstraat 6 van 19 tot 21.30 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com.
ORG: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
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Jubilarissen
ZONDAG 26 JUNI
Sport en Speldag. Sport en spelnamiddag voor iedereen,
met o.a. volksspelen, petanque en behendigheidspelen.
Mogelijkheid om iets te nuttigen aan democratische prijzen. KWB-lokaal Zuun, A Quintusstraat 29 van 14 tot 18 uur.
INFO: www.kwbzuun.be.
ORG: KWB Zuun.
ZONDAG 26 JUNI EN 27 AUGUSTUS
Publieke Schieting Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan. Schuttershof, Joseph Depauwstraat 61, Sint-PietersLeeuw van 14 tot 18 uur.
INFO: www.sintsebastiaan.be.
ORG: Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan.
ZONDAG 17 JULI
Verkenning van de Zuunvallei. In samenwerking met
Natuurpunt Ternat Themawandeling, verkenning van de
Zuunvallei - Midden en Oude Zuun - Globaal waterbeheer
en hermeandering. Vertrek: parking gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw (Pastorijstraat 21) om 14.30 uur.
INFO: leeuwse_natuur@yahoo.com,
www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be.
ORG: Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden.

Diamanten bruiloft 24 maart
Roger Theunis (89) en Elisabeth Fleer (83)

ZATERDAG 23 EN ZONDAG 24 JULI
Midzomertornooi ZVK ABBA. Minivoetbal 5 tegen 5 met
dertigtal ploegen !!! Het tornooi vindt plaats op het
synthetisch terrein van KV Zuun, Petrus Basteleusstraat.
INFO: 0477 23 42 44, patrickdc0467@gmail.com.
ORG: ZVK ABBA.
ZONDAG 7 AUGUSTUS
Petanquetornooi. Recreatief petanquetornooi voor tripletten. Locatie: terreinen achter de St. Lutgardiskerk A Quintusstraat – Zuun van 10 tot 18 uur.
PRIJS: 15 euro.
INFO: kwb.zuun@telenet.be, www.kwbzuun.be.
ORG.: KWB Zuun.

Gouden bruiloft 13 april

Petrus De Coster (74) en Yvonna Vanden Storme (75)

VAN ZATERDAG 13 TOT ZONDAG 21 AUGUSTUS
Het circus Pepino komt naar Sint-Pieters-Leeuw! Circus Pepino
geeft een leuke voorstelling met veel diertjes. Er zijn pony’s,
een kameel, clowns, jongleurs, acrobaten enz. te zien.
De toegangsprijzen zijn zeer sociaal: banken 10 euro, stoelen
15 euro zowel voor kinderen (vanaf 2 jaar) als volwassenen.
Er zijn geen genummerde plaatsen. Het is niet nodig om uw
tickets te reserveren. Sint-Pieters-Leeuw, parking Hendrik
Vanhouchestraat.
PRIJS: 10 euro; stoelen: 15 euro.
INFO: circuspepino@hotmail.com.
ORG.: circus Pepino.

Gouden bruiloft 16 april

Jacques Vanderpooten (73) en Rosanette Tielemans (70)
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Veilig de zomer in
Veilig met vakantie
De lokale politie Zennevallei heeft het vakantietoezicht
voorlopig stopgezet wegens capaciteitsgebrek. Maar
onze lokale patrouilles blijven scherp toezicht houden.
De beste veiligheidsmaatregel is echter het aannemen
van goede gewoontes.
• Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht van
iedereen rondslingeren.
• Zet de kartonnen verpakking van je nieuwe toestellen
niet voor de deur, anders zien inbrekers al snel wat ze
kunnen stelen.
• Doe altijd ramen en deuren op slot, ook als je maar
voor even afwezig bent. Laat je ramen niet op kiepstand staan.
• Geef je woning een bewoonde indruk wanneer je met
vakantie vertrekt.
• Stel geen ‘hulpmiddelen’ ter beschikking van de
inbreker zoals rondslingerende ladders of aangesloten
buitenstopcontacten.
• Beperk de ‘afvoermogelijkheden’ van gestolen spullen: sluit bijvoorbeeld het hekje zodat de inbreker zijn
voertuig niet tot tegen jouw huis kan rijden.
• Kondig je vertrek niet aan op sociale media. Zet geen
data op Facebook, laat niet aan buitenstaanders zien
wanneer jouw woning onbewoond achterblijft.
• Hou een inventaris bij van je waardevolle voorwerpen en noteer de serienummers. Hou de facturen bij.
Noteer bij de aankoop de referenties en maak een
foto. Op die manier kan de politie jouw goederen gemakkelijker teruggeven wanneer ze teruggevonden
worden.
• Als je zelf thuis blijft, hou dan een oogje in het zeil voor
buren die met vakantie gaan. Meld ieder verdacht
element in je straat bij de politie.

Veilig in de auto
• Er zijn vijf elementen die specifiek aandacht verdienen: de lichten, de remmen, de schokdempers, de ruitenwissers en vooral de banden. Op
de Franse autosnelwegen is één dodelijk ongeval op vijf tijdens de maanden juli en augustus
te wijten aan een kapotte band wegens een te
lage bandenspanning.
• Plaats de zwaarste bagage op het laagste
niveau, bij voorkeur dus op de vloer van de
kofferbak in plaats van op het dak. Indien je
toch voorwerpen op het dak moet transporteren, is het noodzakelijk om de lading stevig
vast te maken. Laat geen losse voorwerpen in
de wagen rondslingeren. Een thermos (2 kg)
op de achterbank wordt bij een botsing bij een
snelheid van 80 km/u een massa van bijna 60
kg die zich voortbeweegt met een snelheid van
25 km/u.
• Pauzeer om de twee uur. De laatste 100 km
gebeuren vier keer meer ongevallen. De meest
verraderlijke tijdspannes zijn ‘s middags tussen
14 en 16 uur en ‘s nachts tussen 2 en 6 uur.
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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!

ISABELLE VANDERHAEGEN
LANDENBEURS IN SINT-LUTGARDIS ZUUN
KRISTEL VANAKKER
MEGA 2016

ODISSEE HOGESCHOOL
TONEEL VOOR KLEUTERS

KRISTEL JAPPENS
FEMMA PROEFT VAN DE STREEK

STIJN GARAIN
WINNAARS ZWERFVUILACTIE KOKEN MET ALBERT VERDEYEN

www.sint-pieters-leeuw.be

