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Week van de
Bibliotheek

Lees meer op pag. 10 en 11

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

Beste Leeuwenaar,
De aankomst van de 4de etappe van Eneco-tour met
de zege van Peter Sagan zal wel nog even nazinderen.
Leeuw liet zich opnieuw van zijn beste kant zien. Dank
aan de inzet van honderden vrijwilligers en medewerkers
van gemeente en politie.
Met de herfst in zicht is het weer uitkijken naar de jaarmarkten. Voor velen onder ons vormen ze een van de
hoogtepunten van het jaar. Het zijn echte volksfeesten
met diepgewortelde tradities zoals de niet te missen dierenwedstrijden, de vele honderden kramen en attracties
en vooral de gezellige sfeer!
Het bestuur hecht veel belang aan gemeenschapsvormende activiteiten. Ook de Week van de bibliotheek
hoort daar bij. Zelfs als boeken”niet uw ding zijn’ loont
het zeker de moeite om eens binnen te lopen. U kunt in
de bibliotheek even goed terecht voor films, tv-series,
internet en nog veel meer. Ontdek het tijdens de Digitale
week!
Ik wens u mooie herfstdagen!
Luc Deconinck,
burgemeester

INTERESSANTE DATA!
Wekelijkse vrijdagmarkt

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

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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Wekelijkse woensdagmarkt
Negenmanneke
Elke woensdag van 9 tot 13 uur.
INFO: dienst Markten, T 02 371 22 53.

Gemeenteraad

27 oktober om 19.30 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis, Pastorijstraat 21.
INFO: secretariaat, T 02 371 22 30 of T 02 371 22 70,
www.sint-pieters-leeuw.be/agendagemeenteraad.

Permanentie wijkteam Ruisbroek

12 oktober van 9 tot 11 uur in het buurthuis 1601,
Kerkstraat 10. Avondspreekuur op 12 oktober van
18 tot 20 uur in ‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.
INFO: dienst Maatschappelijke Veiligheid, T 02 371 63 18.

Donderdag 13 oktober

Meandermarkt
Zwerfvuil, niet meer
van deze tijd!
De gemeente zal tegen elke vorm van vervuiling van
de openbare ruimte streng optreden. Het is verboden
om klein afval zoals sigarettenpeuken, papier en
plasticverpakkingen achter te laten in de openbare
ruimte.
Eveneens is het verboden om je huishoudelijk afval in
een publieke vuilniszak te deponeren. Huishoudelijk afval hoort thuis in de daartoe bestemde huisvuilzak. Je
mag de huisvuilzak de avond voordien, vanaf 18 uur
en voor 6 uur de dag waarop de ophaling zal plaatsvinden aan de rand van de weg plaatsen. Indien je
de huisvuilzak niet tijdig buitenzet, moet je die dezelfde dag terug binnen nemen.
Naast een administratieve boete kunnen ook de
opruimingskosten aan de overtreder aangerekend
worden.
Algemene politieverordening met gemeentelijke
administratieve sancties
• Zie art. 2.4.2 Zwerfvuil.
• Zie art. 2.4.3 Huishoudelijk afval.

Zin in een namiddag gezellig markten? Kom dan zeker
langs op donderdag 13 oktober! In het lokaal dienstencentrum Meander is er een gezellige markt met leuke
kraampjes waar je artisanale lekkernijen, juwelen, decoratie, verzorgingsproducten, handgemaakte hobbywerkjes
enzovoorts kan kopen. Na het shoppen kan je ook de innerlijke mens verwennen in de cafetaria met een frisse pint
en een heerlijke portie balletjes met kriekjes of een lekkere
verwenkoffie. Voor elk wat wils! Onze eigen zangclub ‘de
derde versnelling’ zorgt voor de muzikale ambiance!

Prijzen te winnen
Wie graag een streekproductenpakket wint, moet zeker
deelnemen aan de prijsvraag!
Wanneer: Donderdag 13 oktober van 14 tot 18 uur.
Waar: Lokaal dienstencentrum Meander,
Welzijnsweg 2 in Sint-Pieters-Leeuw
(inrit Jan Vanderstraetenstraat 275).
INFO: LDC Meander, Wenke Peetroons

T 02 370 88 80, wenke.peetroons@ocmwspl.be.
Wie graag met een eigen kraampje op onze markt komt
staan, is welkom. Best vooraf telefonisch contact opnemen
om je plaats te reserveren.

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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Gratis borstkankeronderzoek
Borstkanker is in België de meest voorkomende kanker
bij vrouwen. Daarom organiseert de overheid een gratis
tweejaarlijks borstkankeronderzoek voor vrouwen vanaf
50 tot en met 69 jaar. Je wordt per brief uitgenodigd voor
een afspraak. Je kan zelf een ander afspraakmoment
afspreken. Het onderzoek vindt plaats in een mobiel
onderzoekscentrum, de ‘Mammobiel’. Uiteraard bevelen
we iedereen die wordt aangeschreven van harte aan
om deel te nemen aan dit onderzoek!

Waar en wanneer staat de Mammobiel:
• Van 4 oktober tot en met 24 oktober op de
parking van het gemeentehuis.
• Van 24 oktober tot en met 7 november op de
parking van de sporthal A.J.Braillard in Ruisbroek.
• Van 7 november tot en met 23 november
bevindt hij zich aan Zonnig Leven.
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Enkele nuttige tips:
• Aangezien je het volledige bovenlichaam moet bloot
maken, draag je best een rok of broek met bloes.
• Je draagt beter geen sieraden om de hals.
• Vermijd deodorant, zalf of poeder onder de oksels,
deze producten kunnen de foto verstoren.
Door deze actie kan in de meeste gevallen borstkanker
vroegtijdig ontdekt worden en zijn de kansen op genezing aanzienlijk hoger.
INFO:

• www.bevolkingsonderzoek.be
• Gemeentelijke dienst Volksgezondheid
Ingrid Baroen, T 02 3712218
ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be

Inbraken? Eén dag niet!
Tips tegen woninginbraak
1. DOE EEN BEROEP OP ONZE DIEFSTALPREVENTIEADVISEUR
Je kan eenvoudige maatregelen nemen om de risico’s
te verminderen. Neem contact op met de diefstalpreventieadviseur. Deze is speciaal opgeleid om je te helpen
jouw woning te beveiligen. Hij komt gratis op huisbezoek
en geeft tips over de te nemen maatregelen.
Bel 02 363 93 00 of mail naar info@politiezennevallei.be.
2. GOEDE GEWOONTEN
• Hou een inventaris bij van waardevolle voorwerpen
en noteer de serienummers. Hou ook 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.
• Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht van
iedereen achter.
• Zet de kartonnen verpakking van je nieuwe toestellen niet voor de deur, anders zien inbrekers al snel
wat er te stelen valt.
• Doe altijd ramen en deuren op slot, ook als je maar
voor even afwezig bent. Laat de ramen niet op kiepstand staan.
• Geef je woning een bewoonde indruk wanneer je
met vakantie vertrekt: vraag aan een buur of familielid om de brievenbus leeg te maken, het gras te
maaien, de rolluiken op en af te laten …
• Meld ieder verdacht element in de straat of bij je
buren aan de politie.
Wist je dat er in België meer dan 200 woninginbraken
per dag worden gepleegd? Hoog tijd om samen tegen
dit fenomeen op te treden! Op 28 oktober vindt de
actiedag ‘Eén dag niet’ plaats. Dan zal de politiezone
Zennevallei haar steentje bijdragen aan de grootschalige provinciale controleactie. Ons streefdoel is één dag
zonder inbraken in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
Daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Zet inbraakpreventie samen met ons een dag lang in de kijker. Je kan je
eigen lokale initiatieven promoten via de website
www.1dagniet.be.
De actiedag biedt elke inwoner – jou dus – een platform om na te denken en een initiatief te nemen om
van je woning, straat en wijk een veilige plek te maken.
We moedigen lokale initiatieven aan, want de som van
kleine lokale acties vormt een sterk geheel. Maak samen
met ons, maar vooral met je gezin, buren, vrienden, vereniging of school, van deze dag een echt succes. Plaats
je initiatief op de website!

3. MECHANISCH BEVEILIGINGSMATERIAAL
• Versterk je deuren met een veiligheidscilinder, een
rozet, extra sloten …
• Plaats vergrendelbare raamkrukken op de ramen.
• Laat gelaagde inbraakwerende beglazing plaatsen.
• Plaats rolluiken.
Raadpleeg www.veiligewoning.be voor gedetailleerd
advies voor elk vertrek in jouw woning en ontdek hoe
je jouw woning kan beveiligen aan de hand van foto’s
in deze brochure.
4. ELEKTRONISCHE BEVEILIGINGSSYSTEMEN
Het plaatsen van een elektronisch veiligheidssysteem
is alleen maar interessant als de woning al correct beveiligd is. Dit systeem vertraagt de inbreker immers niet,
maar kan hem wel afschrikken.
INFO: Lokale politie Zennevallei
Pepingensesteenweg 250, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 363 93 00, info@politiezennevallei.be
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Dinsdag 25 oktober

Oproep
herdenkingsjaar
WOI

Modder op de weg
Tijdens de herfstmaanden breekt voor de land- en tuinbouwers
een drukke periode aan. Heel wat groenten worden geoogst en
velden geploegd. Dit betekent een periode van hard werken
voor de landbouwers, maar ook voor iedere weggebruiker een
periode van verhoogde verkeersonveiligheid op de wegen rond
de boerderijen en de velden. Tijdens het vervoer van de oogst
kunnen namelijk modder en landbouwgewassen op de weg
vallen.

Landbouwers en transporteurs
Landbouwers en transporteurs moeten er alles aan doen om de
weg proper te houden. Er kunnen levensgevaarlijke verkeerssituaties ontstaan wanneer bij regen een besmeurd wegdek plotseling
spiegelglad wordt. Dit is niet altijd door andere weggebruikers te
voorzien. Dus wanneer het wegdek besmeurd wordt, moet het
vuil zo snel mogelijk verwijderd worden.

Weggebruikers en omwonenden
Het gebruik van landbouwmachines kan geluidshinder veroorzaken. Landbouwers die in korte tijd hun oogst moeten binnenhalen,
mogen tot laat in de avond doorwerken. In september, oktober
en november rijden er ook meer landbouwvoertuigen op de
openbare weg dan anders. Hou rekening met de gevolgen hiervan. Hoffelijkheid en begrip op de weg kunnen wonderen doen.

Tips
Hou tijdens de oogsttijd rekening met eventueel besmeurde wegen. Pas uw snelheid aan! Hou ook rekening met het feit dat boeren zich op de weg kunnen bevinden om deze schoon te maken.
Rij de werkzaamheden slechts stapvoets voorbij.
INFO:

Lokale politie Zennevallei, T 02 363 93 00, info@politiezennevallei.be
www.lokalepolitie.be/5905
@pz_zennevallei
www.facebook.com/politiezennevallei
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In 2018 willen we
graag nog een
keer alles uit de
kast halen om
de soldaten
en slachtoffers
van de Eerste
Wereldoorlog te
eren. Daarvoor doen we nog graag een
beroep op onze lezers.
In 2014 zijn we de herdenkingen rond de
Groote Oorlog gestart met een tentoonstelling in het Colomakasteel. In 2015
sierden tien foto’s van gesneuvelden de
straat die naar hen vernoemd werd. Dit
jaar hebben we bewust wat gas teruggenomen om in het laatste jaar de kroon
op het werk te kunnen zetten. Van 11 november 2017 tot 11 november 2018 willen
we graag uitpakken met een aaneenschakeling van activiteiten. De ideeën
variëren van een nieuwe tentoonstelling
tot een volksfeest en een publicatie, voor
ieder wat wils.
Heb je nog ideeën die je graag gerealiseerd ziet? Heb je de afgelopen jaren
nog nieuwe dingen ontdekt over je eigen
familie tijdens de oorlog? Wil je graag
meehelpen of gewoon komen luisteren
op welke ideeën we zoal broeden?
Wanneer: Dinsdag 25 oktober om 20 uur.
Waar: Raadzaal van het gemeentehuis.

Zondag 4 december

Help het Rode Kruis in
rampenoefening
Als hulpverleners
bij uitstek organiseert het Rode Kruis
regelmatig rampenoefeningen en
daarvoor hebben
zij deze keer de
hulp van het brede
publiek nodig.

Vergelijk
energieleveranciers!
Als consument kan je je energieleverancier vrij kiezen.
Een gezin dat een gemiddeld elektriciteits-en aardgasverbruik heeft kan tot bijna 300 euro besparen door over
te stappen op een goedkoper contract.
Om te weten wie voor jou de goedkoopste energieleverancier is, kan je de V-test doen. De V-test is een
objectieve vergelijking van de verschillende elektriciteitsen aardgasproducten van alle energieleveranciers in
Vlaanderen. Het is een module waarmee je op basis van
jouw verbruik berekent hoeveel je het komende jaar zou
betalen als je nu een contract afsluit met een leverancier. Dit kan online via www.vtest.vreg.be.
Indien je wil veranderen van leverancier, moet je enkel
een nieuw contract afsluiten met je nieuwe energieleverancier. De energieleveranciers regelen de overdracht
onderling. Je zal enkel gecontacteerd worden door de
netbeheerder om jouw meterstanden door te geven,
zodat een eindfactuur kan worden opgemaakt.

Geen computer of niet duidelijk wie
de goedkoopste leverancier is?
Kom langs in de Woonwinkel en wij maken voor
jou de vergelijking. Breng zeker je eindafrekening
mee van elektriciteit en aardgas.

INFO: Woonwinkel Zennevallei (Sint-Pieters-Leeuw)

Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw,
Pastorijstraat 21, Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 22 68, www.woonwinkelzennevallei.be
Openingsuren: maandag, woensdag en vrijdag
van 9 tot 12 uur.

Op zondag 4 december organiseert de Dienst Dringende Sociale Interventie, kortweg DSI, een rampenoefening in Dworp. DSI staat in voor de psycho-sociale
opvang van getroffenen tijdens rampen. Dit kan gaan
van grote (treinongeval van Buizingen, aanslagen in
Zaventem en Brussel, busongeval in Sierre, gasontploffing
van Gellingen…) tot kleine incidenten (woningbrand,
gaslek…). Naast die opvang stellen we ook de slachtofferlijsten op in nauwe samenwerking met het Disaster
Victim Identification–team van de federale politie.
Bedoeling van de oefening op 4 december is om de
nieuwe DSI vrijwilligers de kans te geven om hun theoretische kennis om te zetten in de praktijk. Maar dat kan
natuurlijk enkel als er ook ‘slachtoffers’ zijn die psychosociaal dienen ondersteund te worden!

Inschrijven
Altijd al eens willen meespelen in een rampenfilm? Wil je
meewerken aan gespecialiseerde hulpverlening binnen
Vlaanderen? Dit is je kans!
Je moet geen acteerervaring hebben. Je krijgt een
uitgeschreven rol met daarin vermeld wat er juist van
je verwacht wordt.
Twijfel niet en schrijf je snel in: stuur een mailtje naar
DSI verantwoordelijke Joachim De Greef,
dsi@provincie-vlb.rodekruis.be. Vermeld zeker je naam
en voornaam, leeftijd en indien je in groep komt of met
je gezin jullie onderlinge relatie. Je kan Joachim ook
bellen op 0478 880 308.
PRAKTISCHE INFO:

Zondag 4 december tussen 8.30 en 13.30 uur
provinciaal vormingscentrum Hanenbos,
Lotsesteenweg 103, 1653 Dworp
Inschrijven vóór 15 november.
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Vrijdag 21 oktober

Dag van de
Jeugdbeweging

Ruilwinkel voor
kinderspullen geopend

Ben je leiding of aspi bij een Leeuwse jeugdvereniging?
Op de Dag van de Jeugdbeweging wil de jeugddienst
jou bedanken voor jouw inzet en engagement. Kom op
vrijdag 21 oktober tussen 15 en 19 uur langs aan ons kraam
op de wekelijkse markt aan de Rink. We trakteren je op
een hotdog en je krijgt van ons een leuk aandenken.

Huis van het Kind opent vanaf oktober kinder-ruilwinkel
‘t Ruilhuisje waar met ruilmunten kleding en speelgoed
voor kinderen tussen 0 en 3 jaar geruild kunnen worden.
De ruilwinkel staat open voor iedereen. Wie babykleertjes
en speelgoed in degelijke staat inlevert, krijgt in ruil hiervoor jetons of ruilmunten. Daarbij worden er vaste prijzen
gehanteerd, bijvoorbeeld één jeton voor een hemdje,
twee jetons voor een t-shirt. Je mag met deze jetons
andere kleertjes uitkiezen in de winkel. Kinderkleding en
speelgoed mogen ook gratis worden bezorgd.
De winkel bevindt zich in het Lokaal dienstencentrum
Negenhof in de Sint-Stevensstraat 62. Voorlopig kan je
er elke donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur terecht.
Afhankelijk van de belangstelling kan dat later nog
wijzigen.
Tijdens de openingsuren van de winkel kan je ook langs
gaan bij een verpleegkundige van Kind en Gezin, waar
je als ouder terecht kunt met vragen over o.a. opvoeding, voeding en gezondheid van je kind. Een keer per
maand organiseert Huis van het Kind een activiteit voor
ouders met jonge kinderen: informatiesessie, workshop,
ontmoetingsmoment …
‘t Ruilhuisje zoekt nog gemotiveerde vrijwilligers om de
winkel mee open te houden en kleding en speelgoed
te sorteren. Wie interesse heeft om als vrijwilliger mee te
werken, kan contact opnemen via onderstaande contactgegevens.
Het opstarten van een ruilwinkel voor kinderkleding en
speelgoed is een samenwerkingsinitiatief van o.a. de
gemeente, het Sociaal Huis en Kind en Gezin.
INFO: Sociaal huis in Ruisbroek, Fabriekstraat 1
T 02 371 06 52, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/huisvanhetkind
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Zaterdag 15 oktober

Werelddag van verzet
tegen armoede
Inzameling oude schoenen
Voor de actie van de Werelddag van verzet
tegen armoede zijn we op zoek naar 1500 paar
schoenen. Heb je nog schoenen die je niet meer
gebruikt? Lever ze dan in bij:

Reeds enkele jaren staat 17 oktober bekend als Werelddag van verzet tegen armoede”. Verspreid over het hele
land worden er activiteiten georganiseerd die de strijd
tegen armoede in het licht zetten. Om armoede meer
zichtbaar te maken vindt op zaterdag 15 oktober een
evenement plaats op de Grote Markt van Halle van 10
tot 16 uur.
Op het programma staan:
• een grote woondoolhof;
• randanimatie;
• actie rond wonen;
• soepbedeling.

De jeugdraad
zoekt vers
bloed!

• Groep Intro, J. Degelaenstraat 3-5,
1501 Buizingen, werkdagen 8.30 - 16 uur.
• Stad Halle, dienst GEKO, Oudstrijdersplein 18,
1500 Halle, werkdagen 9 - 12 en 14 - 16 uur.
• Buurthuis Ommekaar, Hoogveld 1,
1501 Buizingen, di, wo, do 9 - 12 en 14 - 16 uur,
vrij & za 14 - 17 uur.
Inleveren kan tot 11 oktober. Je kan de actie en je
eigen schoenen bezoeken op de Grote Markt van
Halle op zaterdag 15 oktober van 10 tot 16 uur.

INFO: www.17oktober.be

Open Armen

De jeugdraad adviseert het gemeentebestuur over wat leeft bij kinderen en
jongeren en hoe de gemeente daarmee rekening kan houden. De adviezen
en suggesties zijn zeer uiteenlopend, van het organiseren van evenementen
tot het erkennen van een nieuwe jeugdwerking.
Voor de jeugdraad een advies formuleert, overlegt ze uitgebreid in de algemene vergadering. De algemene vergadering komt maandelijks samen
behalve tijdens de zomer. Iedereen kan het woord nemen in een sfeer van
wederzijds respect.
De jeugdraad organiseert ook minstens eenmaal per jaar een toffe activiteit.
Als organisator hecht ze een groot belang aan het samenhorigheidsgevoel
tussen alle Leeuwse jongeren en jeugdwerkingen.
Wij jij je steentje bijdragen aan het beleid? Ben je op zoek naar een fijne
kennissen- en vriendengroep? Organiseer je graag een activiteit?
Minstens één keer “ja”? Stuur dan een mailtje met als titel “Ja, ik wil”
naar jeugdraad_spl@hotmail.com.
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Bibliotheekweek
- 8 tot 16 oktober 2016 -

Zondag
9 oktober
verwenontbijt

Zondag
9 oktober
voorlezen in de

Startmoment
Leeskring voor
anderstaligen

Zondag
9 oktober
demonstratie

Startmoment
Leeuwse
Leeskring

3D-printen

Startmoment
Kinder- en
jeugdjur y

Fabulabus

Van 8 tot 16 oktober

Digitale week in
de bibliotheek

De Week van de bibliotheek valt dit jaar samen met de Digitale week.
Al lang is de bibliotheek geen exclusieve boekentempel meer, maar
een bruisende ontmoetingsplaats met een breed aanbod van boeken,
films, tv-series, gezelschapsspellen, culturele activiteiten en nog veel
meer. Bibliothecaris Katja Grammens vertelt waar de bibliotheek van
nu voor staat.
Begin jaren 80 zagen we de opkomst van de digitale media. Nu zijn internet
en streaming media alomtegenwoordig. Op welke manier is de bibliotheek
mee geëvolueerd?
Katja Grammens: We zijn geëvolueerd naar een ontmoetingsplaats en een
kenniscentrum met een breed aanbod van verschillende media en organiseren veel culturele activiteiten, dikwijls met een sociale meerwaarde. Vroeger
had je alleen boeken en muziek op vinyl, dan strips, dan ook cd’s enzovoorts.
Door het internet zijn cd’s alweer op hun retour. Wat ook minder loopt, zijn de
informatieve boeken. Films en series op dvd vinden nog wel gretig aftrek. Ook
de pc’s met internettoegang trekken veel bezoekers.
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In het algemeen heeft de bibliotheek veel meer taken
gekregen en die vernieuwing wordt gesmaakt. Onze
brede waaier aan activiteiten is een succes. Ook onze
vijfhonderd gezelschapsspellen vliegen de deur uit. Iedereen komt daar op af, gezinnen met kinderen, jongeren, dat gaat heel breed.
Samenwerken en delen met anderen wordt almaar
belangrijker. Waarom?
KG: Door samen te werken heb je een veel groter bereik
en kan je professioneler werken. Dat gebeurt zowel
lokaal als regionaal met andere bibliotheken. We werken
nauw samen met onder andere onze integratiedienst en
het OCMW. Ook scholen zijn een waardevolle partner.
Alle Leeuwse schoolkinderen komen maandelijks naar
de bibliotheek.
Daarnaast delen we expertise en faciliteiten. Recent
hebben we bijvoorbeeld een filiaal geopend in het
lokaal dienstencentrum in Ruisbroek. Dat is een groot
succes! Tegelijk delen we een gebouw en zo realiseren
we een kostenbesparing.
Hoe spelen jullie in op onze diverser wordende
populatie?
KG: We blijven ons aanpassen. De schoolbezoeken maken hier een verschil en dat positieve effect versterken
we nog met theater, voorleesuurtjes en spelletjesnamiddagen voor kinderen. Uiteraard trekken dat soort activiteiten jonge ouders aan, die we dan ook weer bereiken
met ons aanbod.
Wat zijn die leeskringen precies?
KG: In onze leeskring lees je vijf boeken per jaar en per
boek komen we samen om over het boek te praten. Zo
krijg je op een prettige manier meer invalshoeken om het
boek te bekijken. Auteurs die op de lijst staan zijn bijvoorbeeld Stefan Hertmans, Haruki Murakami en Alain de
Botton. Kaas van Willem Elsschot hebben we tegelijk als
‘graphic novel’ en in het origineel gelezen.
In de anderstalige leeskring liggen de boeken niet op
voorhand vast, dat hangt af van het niveau van de
leeskringleden. Zo kan er bijvoorbeeld een fijne babbel ontstaan rond een bepaald thema uit een boek of
een artikel uit de Wablieft-krant, of we lezen samen een
boekje in eenvoudig Nederlands. Voor de anderstaligen
is het uiteraard een interessante manier om hun Nederlands bij te spijkeren.
Ook onze Kinder- en Jeugdjury is een soort leeskring,
maar dan voor vier- tot twaalfjarigen. Per leeftijd lezen zij
acht boeken en komen maandelijks samen. Geïnteresseerden kunnen informatie krijgen aan de balie.

BIBLIOTHEEKWEEK
VAN 8 TOT 16 OKTOBER
Dit jaar valt de bibliotheekweek samen met de
digitale week. Op zondag 9 oktober organiseert
de hoofdbibliotheek:
• verwendag van 9.30 tot 12.30 uur met een
lekker ontbijt en een gezellige babbel;
• de vertelbus ‘Fabulabus’ voor kinderen van
4 tot 7 jaar om 10 en om 11 uur (inschrijven is
verplicht);
• doorlopend demonstratie van 3D-printing
tussen 10 en 12 uur.

Zondag 9 oktober 2016

Zondag 9 oktober 2016

Zondag 9 oktober 2016

Jaarmarkten
Onze gemeente is traditiegetrouw ieder jaar op de verschillende jaarmarkten aanwezig met een
infostand. Inwoners zijn er welkom met al hun vragen. We bieden informatie over de verschillende
gemeentediensten. Tot binnenkort!

• WEDSTRIJDEN
Voor paarden en duiven
• TENTOONSTELLINGEN
Van schapen, geiten, pluimvee en konijnen
Wanneer:
• Zaterdag 1 oktober: Ruisbroek
• Zaterdag 22 oktober: Vlezenbeek
• Woensdag 9 novemeber: Sint-Pieters-Leeuw
Aanvang wedstrijd: 10 uur
Inlichtingen, deelnemingsvoorwaarden,
programma en inschrijvingen: T 02 371 63 25

Ruisbroek

Vlezenbeek

Zaterdag 1 oktober

Zaterdag 22 oktober

• OPENDEUR BUURTHUIS 1601
Kerkstraat 10-12
• FEESTTENT
Waar: Kerkplein, inkom gratis.
Org.: Handelsvereniging Ruisbroek Leeft!
Programma: Vanaf 10 uur:
roofvogeldemonstratie • kinderschmink •
Pipo en Pipette • live muziek en
cocktailparty
Info: www.ruisbroekleeft.be
• PANNA Tornooi
Schrijf je in vanaf 10.30 uur en waag je
kans tegen een professionele
PANNA speler!
• LOOPWEDSTRIJD – Ruisbroek Loopt!
Start: in de Kerkstraat
• 10 uur: kinderen (400-600-800m)
• 11 uur: 5 en 10km van Ruisbroek
Info: www.ruisbroekloopt.be

• KRAMBALLEKES
Organisatie.: Verenigde handelaars Vlezenbeek.
Start: 13 uur.
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Sint-Pieters-Leeuw
Vrijdag 11 november
• KINDERROMMELMARKT EN BROCANTE
• 75ste HERFSTSALON inC.C. COLOMA
Leeuwse Kunstkring Leeuw Art
Vernissage: Vrijdag 4 november - 20 uur
Expo: 5-6, 12-13 november - van 14 tot 18 uur
11 november - van 10 tot 18 uur

PENDELDIENST (bussen)
Tussen parking Makro en kruispunt Pauwke. Van 9 tot 21 uur
SHUTTLEDIENST VLEZENBEEK (auto’s)
Tussen Gemeenteplein en Brusselbaan. Van 9 tot 17 uur
SHUTTLEDIENST RUISBROEK (auto’s)
Tussen Kerkplein en kruispunt Pauwke. Van 9 tot 17 uur

Wegenwerken
Ruisbroek!
Watergewenning
voor peuters en
kleuters

Huidige fase
FASE 1
In een 1ste fase (van 5/9/2016 tot 25/4/2017) wordt de Karel
Gilsonstraat en de Fabriekstraat (tot Wandelingstraat) volledig
heringericht. De werfzone wordt voor het verkeer afgesloten.

Update wegenwerken Ruisbroek
Openbaar vervoer
DE LIJN
Sinds 8 september volgen de bussen van De Lijn de lokale
omleiding in Ruisbroek, zodat de bereikbaarheid van het
openbaar vervoer voor de vele gebruikers gevoelig verbetert.

MIVB
Lijn 50 richting Brussel (Zuidstation) volgt een omleiding via de
Wandelingstraat. Aangezien deze omleiding niet mogelijk is
voor lijn 50 richting Lot, voorziet de MIVB voor deze richting
een tijdelijk eindstation in de Paul Gilsonlaan t.h.v. het Q8-station. Met een shuttledienst rijden ze via de R0 / A7 / E19 heen
en terug naar het treinstation van Lot.

Tijdens de herfstvakantie organiseert de gemeente lessen watergewenning voor peuters
en kleuters van 2 tot 6 jaar. Een ervaren lesgever
zal hen leren om zich te bewegen en veilig te
voelen in het water. Op deze manier willen we
kinderen in het water vaardiger en zelfzekerder
te maken. De ouders mogen met de kinderen
mee tot in het zwembad maar ze hoeven niet
mee in het water te gaan.
Wanneer: maandag 31 oktober, donderdag 3
november, vrijdag 4 november
Voor wie:
• Peuters (2 tot 4 jaar):
Van 9.30 tot 10 uur of van 10 tot 10.30 uur
• Kleuters (4 tot 6 jaar):
Van 11 tot 11.30 uur of van 11.30 tot 12 uur
Opgelet: max. 10 kinderen per sessie.
Waar: Zwembad Wildersportcomplex,
Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs: 15 euro voor 3 lesdagen, inclusief ingang
zwembad, lesgever en verzekering, online te
betalen via ticketgang.
INFO: Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw
T 02 334 21 61 sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

INFO: www.sint-pieters-leeuw.be/wegenwerkenruisbroek
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THEATER

KINDERVOORSTELLING

DE VAGINAMONOLOGEN 2.0

20 JAAR PIPO & PIPETTE

Donderdag 6 oktober – 20.30 uur

Zondag 23 oktober – 15 uur

In 2002 maakte An Nelissen met ‘De Vaginamonologen’
haar eerste grote solohit. De show toerde meer dan
twee jaar langs de theaters en trok tot het einde volle
zalen. De hoogste tijd voor een nieuwe versie dus. Het
afgelopen decennium bleef auteur Eve Ensler immers
interviews afnemen van vrouwen overal ter wereld. Ze
verwerkte deze in de nieuwe versie van de oorspronkelijke tekst.
Sandrine en Charissa (Slongs Dievanongs) hebben een
aantal van deze aanvullingen op muziek gezet. Samen
met Nele Goossens brengen ze dus niet zomaar een
copy-paste-remake van de versie door An Nelissen. Met
een jonge bezetting en nieuwe teksten is ‘De Vaginamonologen 2.0’ een belevenis voor jonge en oudere
generaties. Het vertrekpunt blijft echter hetzelfde: we zijn
ongerust over vagina’s, overal ter wereld. Jij ook? Ook
geschikt voor mannen!
Waar: CC De Merselborre.
Prijs: 13 euro.

Welke kleine rakker kent ze niet? De gekke clowns Pipo &
Pipette. Al twintig jaar zorgen ze voor pret en verzet voor
de jongsten onder ons. Bijgestaan door Freddy de kikker
en Octaaf de raaf brengen onze kleurrijke vrienden een
mix van dans, zang, goochelacts en grappige sketches.
Op 23 oktober is het groot feest, want dan vieren we hun
twintigste verjaardag. Een feest waar we uiteraard alle
kapoenen uit de streek verwachten!
Waar: Zonnig Leven.
Gratis toegang

PASCALE NAESSENS
OVER GEZONDE
VOEDING
Donderdag 13 oktober – 20 uur

UITVERKOCHT
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CONCERT

LES TRUTTES
Donderdag 10 november – 20.30 uur

CONCERT

“3” MET JEAN BLAUTE,
ERIK MELAERTS &
JEAN-MARIE AERTS

Waar: Gemeentelijke loods (Topstraat).
Inkom: 10 euro.
Tickets: CC Coloma, T 02 371 22 62,
www.colomaspl.be.

Woensdag 31 oktober – 20.30 uur

Het multi-instrumentaal duo Jean Blaute en Eric Melaerts
is klaar voor een triootje. De adoraties zijn gedeeld, nu
willen ze de hort op met een adoré: Jean-Marie Aerts.
Europees gitaaricoon, grensverleggend producer, meester van de vettige groove, bekend van TC Matic.
Waar: CC De Merselborre.
Prijs: 15 euro.

KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE
15

in Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw
in
OKTOBER
VRIJDAG 30 SEPTEMBER TOT ZONDAG 2 OKTOBER
Kunstexpo 28 PRO ARTE Negenmanneke. Vernissage op
vrijdag 30 september om 19 uur. Deze tentoonstelling is in
der loop der jaren een essentieel evenement geworden
voor alle kunstliefhebbers in onze gemeente. Kunstenaars uit
de regio stellen er schilderijen, beeldhouwwerken, keramiek,
patchwork en collages tentoon. Parochiezaal Negenmanneke, Gaston Deruyverstraat 21, open zo, za van 10 tot 19
uur, vrij van 19 tot 00:00 uur.
INFO: 02 378 08 06, clerinx@telenet.be.
ORG.: CLERINX William.
ZATERDAG 1 OKTOBER
Tweedehandsbeurs voor herfst-en winter. Tweedehandsbeurs voor herfst-en winterkleding ( tot 16 jaar ), baby-artikelen, speelgoed, sportgerief en fietsen aan sterk verminderde
prijzen. Zonnig Leven van 14 tot 16 uur
INFO: gezinsbond.spl@telenet.be, www.gezinsbond-leeuw.be.
ORG.: Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw.
ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 OKTOBER
Boekenbeurs. Ter gelegenheid van de kermis en jaarmarkt.
In samenwerking met boekhandel “De Zondvloed” cultuur
voor iedereen. Ons Huis- fabriekstraat 9, fabriekstraat 9 van
10 tot 18 uur op zaterdag en op zondag van 10 tot 16 uur.
INFO: 0474 36 07 54.
ZONDAG 2 OKTOBER
Breughelwandeling en Breughelbuffet. De wandeling
vertrekt aan de kerk van Oudenaken, een wandeling waar
iedereen kan aan deel nemen, met breughelbuffet tijdens
en na de wandeling in de parochiezaal naast de kerk van
Oudenaken. Kerk Oudenaken, Baasbergstraat om 14.30 uur.
INFO: 02 532 27 49.
ORG.: KVLV Vrouwen met vaart & Landelijke Gilden Oudenaken/Berchem.
MAANDAG 3, 17 EN 31 OKTOBER
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 3 TOT 31 OKTOBER
Damesturnen. Op maandag van 20.15 tot 21.15 uur worden
in ’t Populiertje grondoefeningen aangeboden in combinatie met rek- en strekoefeningen. Kom gerust eens proberen!
PRIJS: 80 euro.
INFO: 02 532 13 84, kristel.stoffels@telenet.be.
ORG.: Sint Steven Yoga- en turnclub.
MAANDAG 3 TOT 31 OKTOBER
Yoga Vlezenbeek. Op een ontspannen manier worden bewegingen en yogahoudingen aangenomen die de wervelkolom soepel maken en diep inwerken op elk lichaamsdeel.
Mogelijkheid tot meditatie. CC De Merselborre maandag
van 10 tot 11.30 uur en van 18.30 tot 20 uur, dinsdag van 20
tot 21.30 uur en woensdag van 9 tot 10.30 uur.
INFO: yoga-vlezenbeek@hotmail.com.
ORG.: yoga-Vereniging Vlezenbeek.
16
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WOENSDAG 5 OKTOBER
Infoavond burn-out. Één derde van de mensen die afwezig
is op hun werk heeft in die periode last van problemen op
hun werk. De impact van het werk op onze gezondheid mogen we dus echt niet onderschatten. Meer en meer mensen
ervaren de negatieve gevolgen van stress op het werk en
lopen een verhoogd risico op ‘burn-out’. CC Coloma van
19.30 tot 21.30 uur.
PRIJS: Niet CM- leden: 10 euro; CM-leden: 5 euro;
CM-leden met VT: € 2,5.
INFO: 02 240 85 06, gezondheidspromotie.smb@cm.be,
www.cm.be/agenda.
ORG.: Dienst gezondheidspromotie CM Sint-Michielsbond.
VAN WOENSDAG 5 TOT 19 OKTOBER
Naailes. Naailes “Hippe Rokjes” maken. Parochiezaal,
Baasbergstraat 70, Oudenaken om 19.30 uur.
INFO: 02 532 27 49.
ORG.: KVLV Vrouwen met vaart Oudenaken/Berchem.
VAN WOENSDAG 5 TOT 26 OKTOBER
Mindfulnesstraining 8 weken. Vandaag kan je mindfulness
leren in een compact programma van 8 weken. Door de
oefeningen leren we vrede te nemen met wat is en met wie
we nu zijn. Park en Kasteel Coloma.
PRIJS: 330 euro; studenten: 195 euro.
INFO: 09 328 60 90, www.aandacht.be,
www.aandacht.be/event/mindfulness-training-91.
ORG.: Instituut voor Aandacht en Mindfulness.
VAN DONDERDAG 6 TOT 27 OKTOBER
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.
Met oefeningen uit de Healing Tao en relaxatie op het einde
van de les. Ruisbroeksesteenweg 211 van 20 tot 21.30 uur.
PRIJS: 5 euro.
INFO: hildedeblieck@telenet.be.
VAN DONDERDAG 6 TOT 27 OKTOBER
Yoga. Op een rustige manier en in een ontspannen sfeer
werken aan de conditie. Zonnig Leven van 19.45 tot 21 uur.
PRIJS: Leden: 10 euro; niet-leden (10 beurtenkaart): 20 euro.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV – Sint-Pieters-Leeuw.
VRIJDAG 7 TOT 28 OKTOBER
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”.
ZONDAG 9 OKTOBER
Streekbierentocht Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw. Alle
wandelaars vertrekken langs de Slesbroek voor een rustige wandeling langs de Zuunbeekvallei over de mooiste
trage wegen en verkeersluwe straten van de gemeente.
Verspreid over het heuvelende Pajottenland liggen twee
natuurgebieden en het Colomakasteel met de grootste
rozentuin van Europa. Zowel in de startzaal als in de contro-

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

leposten zijn streekbieren te verkrijgen. Zonnig leven
van 8 tot 15 uur.
PRIJS: 1,5 euro.
INFO: 02 377 68 15, wandelclubspl@gmail.com,
www.wandelclubspl.be.
ORG.: wandelclub Sint-Pieters-Leeuw.

WOENSDAG 19 OKTOBER
Jeugdcup meisjes. Recreatief voetbaltornooi, 5 tegen 5
voor meisjes tussen 7 en 12 jaar. Lotstraat 6, in de namiddag.
INFO EN INSCHRIJVINGEN: www.jeugdcup.be,
secretariaat@skleeuw.be.
ORG.: SK Leeuw.

ZONDAG 9 OKTOBER
Publieke Schieting Koninklijke Schuttersgilde
Sint-Sebastiaan. Schuttershof, Joseph Depauwstraat 61
van 14 tot 18 uur.
INFO: www.sintsebastiaan.be.
ORG.: koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan.

ZATERDAG 22 OKTOBER
KLJ-stand jaarmarkt Vlezenbeek. Bezoek zeker eens
de stand van KLJ. Je kan ons vinden op parking van de
Ave-Maria Basisschool. Wij serveren jenever, glühwein, soep
en onze overheerlijke croques aan democratische prijzen.
INFO: www.klj-vlezenbeek.be.
ORG.: KLJ Vlezenbeek.

MAANDAG 10 EN 24 OKTOBER
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.
DONDERDAG 13 OKTOBER
Speel je mee?. In deze workshop ontdek je hoe goed
samen spelen doet! LDC Negenhof, Sint-Stevensstraat 62
van 9.30 tot 11.30 uur.
INFO: 02 371 06 52, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be.
ORG.: Huis van het kind.
VRIJDAG 14 OKTOBER
Vriendinnen. Vriendinnen gaat over een levenslange vriendschap tussen Maria en Florentine. We volgen beide vrouwen
vanaf hun jeugdjaren (vlak na W.O. II) tot op het moment
dat ze de pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij zijn.
Zoals iedereen kennen ze succes en tegenslagen, ruzies en
verzoeningen, vreugde en verdriet. Humoristische, ontroerende en zeer herkenbare voorstelling, niet enkel voor
vrouwen! CC De Merselborre van 20 tot 21.30 uur.
PRIJS: VVK KVLV-leden: 12 euro; VVK niet KVLV-leden:
15 euro; Kassa: 18 euro.
INFO: magnus_annie@hotmail.com.
ORG.: KVLV Gewest Halle.
VAN ZATERDAG 15 TOT ZONDAG 23 OKTOBER
Tentoonstelling Kunstkring De Merselborre. Fotografie:
Patrick Bardyn - Luk Stiens - Freddy Van Vlaenderen Juweelontwerp: Jan Crabeels Groeninstallatie: Geert Van Kelecom
Beeldhouwen: Marcel Janssens Licht: Jasmina Deyaert Schilderkunst: Rik Moriau - Gust Van Kelecom Keramiek: Ingrid
Vanroy. CC De Merselborre, Schaliestraat 2 van 14 tot 18 uur.
INFO: Volg ons op Facebook.
ORG.: Kunstkring De Merselborre.

ZATERDAG 22 OKTOBER
Tweedehandsspeelgoedbeurs. Speelgoed te veel? Speelgoed te weinig? Als je kinderen hebt die naar de Ave-Mariabasisschool gaan, zit u hoe dan ook in één van de twee
groepen... Daarom organiseert de Ouderraad op zaterdag
22 oktober, tussen 14 en 17 uur, haar tweedehandsspeelgoedbeurs, in de Parochiezaal.
INFO EN RESERVEREN: ouderraad.amb@gmail.com.
ORG.: ouderraad.

Maak je omgeving
HARTVEILIG,
volg de opleiding!
Wanneer:
• 12 okober en 26 oktober
• 9 november en 23 november
• 7 december en 21 december
Waar: Site brabantpoort
Pepingensesteenweg 205.02,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 0470 21 35 15
Uur: Telkens van 19 tot 22 uur.
Inschrijven:
• act.rodekruis.be/Home/Home.aspx
• www.hartveilig.be

DINSDAG 18 OKTOBER
Naaisalon. Een rokje maken of broek inkorten? Leer het in
ons naaisalon! 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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Vacatures
Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw is op zoek naar

Maatschappelijk
assistenten voor het
Sociaal Huis (m/v)

Zorgkundigen voor het
woonzorgcentrum
Zilverlinde (m/v)

B1-B2-B3 – deeltijds/voltijds –
in contractueel verband –
onbepaalde duur

C1-C2 of D1-D2-D3 – deeltijds/voltijds –
in contractueel verband –
onbepaalde duur

Wie ben jij

Wie ben jij

Je hebt een uitgesproken maatschappelijk engagement. Je velt geen oordeel over mensen, vooroordelen heb je al lang verbannen. Je kunt zelfstandig én in
team werken. Je bent sterk in kwesties uitleggen, zowel
mondeling als op papier. Je kan goed hoofdzaken van
bijzaken onderscheiden, waardoor je snel inziet welke
oplossingen echt het verschil maken voor de klant.

Je bent verantwoordelijk voor de verzorging van de
bewoners van het woonzorgcentrum, je biedt hulp bij het
dagelijks leven en de verzorging. Je draagt zorg voor het
woon- en leefklimaat van de bewoners.

Diploma
Bachelor diploma maatschappelijk assistent.
Laatstejaarsstudenten zijn ook welkom.

Diploma
Brevet, kwalificatie-attest of getuigschrift dat in aanmerking komt voor het verzorgingspersoneel in woonzorgcentra, zoals voorzien door het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Laatstejaarsstudenten zijn ook welkom.

Ons aanbod
Een uitdagende job in een stabiele werkomgeving, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding, vorige diensten met een gelijkaardige functie worden financieel in rekening gebracht
voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Bijkomende legale voordelen voor zorgkundige
Arbeidsduurvermindering voor 45 plusser, 11 % salaristoeslag voor onregelmatige prestaties,
nacht- en weekendvergoeding.

Interesse
Stuur ons uiterlijk 17 oktober 2016 per post of per e-mail je motivatiebrief en sollicitatieformulier (zie website)
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.
Een uitgebreide functiebeschrijving, het selectieprogramma, de wervingsvoorwaarden en het sollicitatieformulier
kan je downloaden op onze website www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be of vraag onze infobundel aan.
Tel. 02 371 03 64, e-mail: ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht,
etnische afkomst, handicap en nationaliteit!
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Jubilarissen

Gouden bruiloft 11 juli

Diamanten bruiloft 2 juli

Gilbert Vander Straeten (71) en Paula Depever (70)

Frans Everaert (80) en Christiane Van Londerseele (79)

Briljanten bruiloft 7 juli

Gouden bruiloft 28 juni

Marcel De Troyer (93) en Marie Josée Van Heukelom (86)

Roland Mertens (69) en Monique Vekens (70)

Huldiging sportlaureaten
Op vrijdag 24 juni vond de jaarlijkse huldiging van onze
sportlaureaten plaats van het seizoen 2015-2016. Er werden
44 medailles aan individuele sporters en 8 bekers aan
kampioenploegen uit de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
uitgereikt.
Heel wat kampioenen en dus ook heel wat verenigingen
uit de gemeente vielen in de prijzen: Gympie, De Leeuwse Turnkring, Zwemclub de Waterleeuwen, Judoclub SintPieters-Leeuw, Koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan,
SK Leeuw, KV Zuun, Volleybalclub Zuun, Ruisbroek ’84 en
de Leeuwse Badmintonclub. ‘Kris Baert & Ander Schoon
Volk’ maakte er opnieuw een sfeervolle huldiging van.
De medaille van de sportlaureaat ging dit jaar naar Youri
Thielemans die al verschillende jaren een basisplaats
heeft in het basiselftal van RSC Anderlecht. Hij werd dit
jaar opnieuw verkozen tot belofte van het jaar.

De Sportleeuw ging dit jaar naar de 16-jarige judoka
Nathan Decuyper. Hij werd het voorbije seizoen zowel
provinciaal, Vlaams als Belgisch kampioen bij de U18.
Daarnaast werd hij ook derde op de International Flanders
Cup te Lommel en behaalde hij ook een derde plaats op
de European Cup in Zagreb. Daarbovenop werd hij geselecteerd voor het Europees Kampioenschap in Finland.
Een dikke proficiat aan al onze kampioenen!
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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!

EMILE DEVOGELEER
BOOTTOCHT KANAAL NAAR CHARLEROI - #STREEFBEELDSTUDIE

VEERLE PICKÉ
DE EERSTE KINDJES IN ‘DE SPEELBOOT’

NATHALIE GOOSSENS
ENECO IN LEEUW

NIEUWS SPL
WEKELIJKSE WOENSDAGMARKT NEGENMANNEKE

CC ‘T VONDEL
REGIONALE JOBBEURS

JULIEN STEENS
TEVREDEN KIDS ENECO #KIDSRIDE #LEEUWSESCHOLEN

www.sint-pieters-leeuw.be

