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Zwemmarathon
voor Foundation
Jana De Koker
Lees meer op pag. 8 en 9

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,
In de koude maanden zijn we net iets meer gemotiveerd
om aan energie en warmte te denken. Elektriciteit, gas,
stookolie zijn schaarse producten die wellicht niet goedkoper zullen worden.
Daarom zet de gemeente hard in op energie-efficiëntie.
Met kleine maatregelen kan je al veel energie besparen.
Dat is fijn voor je portemonnee en ook het milieu vaart
er wel bij. Op 28 november is er een Energiefit-avond in
Coloma waar je veel praktische tips krijgt om te besparen. En als het even kan, spring dan liever op de fiets dan
in de auto!
Waar we niet op wensen te besparen is de kwaliteit van
huurwoningen. De Vlaamse Wooncode wordt strenger,
zodat het voor verhuurders haast noodzakelijk wordt
dubbel glas in hun huurpanden te laten installeren. Nu
kan je als verhuurder nog een subsidie ontvangen, grijp
die kans!
Op dinsdag 8 november bouwen we ook een feestje in
woonzorgcentrum Zilverlinde en dienstencentrum Meander. Die bestaan dan vijf jaar. We maken er een mooie
dag van, zorg dat je erbij bent!
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)

2

INFOLEEUW • NOVEMBER 2016

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

Gemeenteraad

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

Permanentie wijkteam Ruisbroek

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

Vrijdag 11 november

Horeca en
evenementen

Jaarmarkt

Als je een publiek evenement organiseert, dien je dit
steeds tijdig aan te vragen bij het Evenementenloket.
Voor meer info kan je terecht op www.sint-pietersleeuw.be/vrije-tijd/jouw-activiteit/evenementenloket.
Publieke evenementen mogen tijdens weekdagen
plaatsvinden tot 1 uur ’s nachts en tijdens het weekend
tot 3 uur ’s nachts. Dit sluitingsuur geldt eveneens voor
alle horecazaken. Elke organisator van een evenement of eigenaar van een horecazaak kan voor deze
vastgelegde sluitingsuren een uitzondering vragen en
dit voor maximaal 2 supplementaire openingsuren.
Tijdens de openingsuren van het evenement of de
horecazaak blijven de overige overlastartikels van het
politiereglement, bijvoorbeeld het artikel rond nachtlawaai, van kracht!

Programma
• KINDERROMMELMARKT EN BROCANTE

Algemene politieverordening met gemeentelijke
administratieve sancties
• Zie Hoofdstuk 6 ‘horeca en evenementen’

• 75ste HERFSTSALON in C.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

Je kan de jaarmarkt ook bereiken via:
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

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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Een wereld zonder geweld tegen vrouwen
werd op initiatief van de Verenigde
Naties 25 november officieel uitgeroepen tot ‘Internationale dag van
de uitbanning van geweld tegen
vrouwen’.

Witte linten
Vanaf 25 november worden mensen
over de hele wereld aangespoord
om gedurende twee weken een wit
lintje te dragen. Met het symbolisch
wit lintje verzet men zich tegen het
geweld op vrouwen.
INFO: www.partnergeweld.be

Thuis hoort een veilige plek te zijn.
Maar voor veel vrouwen, mannen
en kinderen is dit niet zo. Familiaal
geweld heeft vele vormen: fysiek,
seksueel, psychisch en economisch.
Er is partnergeweld, kindermishandeling, geweld tussen kinderen of van
kinderen naar ouders toe, ouderenmishandeling … Het gaat dus niet
enkel om ‘slagen krijgen’ maar het
kan ook gaan over isolatie van de
partner, pestgedrag, bedreigingen,
enzovoorts.

eerste confrontatie met de verdachte. De politie staat onder andere in
voor de mogelijke hercontactname
en het herbezoek van slachtoffers
van intrafamiliale problemen. Dit gebeurt enkel wanneer er sprake is van
effectieve geweldpleging, wanneer
er herhaaldelijk moeilijkheden zijn binnen het gezin of op verzoek van het
slachtoffer. De politie laat slachtoffers
hun verhaal doen, levert praktische
hulp en informeert over het verdere
verloop van hun zaak.

Slachtofferhulp

25 november ‘Internationale
dag van de uitbanning van
geweld tegen vrouwen’

De politie is vaak de eerste officiële
instantie waar slachtoffers en hun
omgeving, maar ook daders mee
kennismaken. De politie zorgt voor de
eerste hulp aan het slachtoffer en de

Zaterdag 5 november

Breng ons
een bezoek

Door de verontrustende cijfers en de
dramatische toename van geweld
tegen vrouwen overal ter wereld

Ben je zelf betrokken bij
huiselijk geweld?
Dan kan je terecht bij
volgende diensten:
• het meldpunt 1712 voor
geweld, misbruik en
kindermishandeling via
telefoonnummer 1712;
• je huisarts;
• een CAW in je buurt via
www.caw.be of telefoon
02 613 17 00;
• tele-Onthaal via
www.tele-onthaal.be of
telefoonnummer 106;
• politie kantoor Brabantpoort,
Pepingensesteenweg 250
in Sint-Pieters-Leeuw,
tel. 02 371 22 28.

Geïnteresseerd in een baan bij de lokale of federale politie?
Op zaterdag 5 november opent de Politieschool PIVO haar deuren
van 9 tot 16 uur.
Je krijgt er informatie over de selectieproeven, praktische tips en informatie
over het werken voor de lokale of federale politie. Ook onze politiezone
Zennevallei zal aanwezig zijn. Breng ons zeker een bezoek!
INFO: www.jobpol.be. PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
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De buurtkaart bij
woninginbraken
Om inbrekers geen kans te geven, patrouilleert de
politiezone Zennevallei regelmatig op risicomomenten en in risicowijken. Daarnaast organiseren we ook
maandelijkse acties. Maar ook jij kunt ons helpen!

Buurtbevraging
Bij inbraak in een woning doet de politie er alles aan
om de inbraak op te lossen. Zo gebeurt er bij elke
woninginbraak een sporenonderzoek naar vingerafdrukken en DNA. Daarnaast is er een buurtbevraging.
Het belangrijkste doel hiervan is alle nuttige informatie
over de feiten en de daders in te zamelen. Er wordt
bijvoorbeeld aan de buren gevraagd of ze verdachte
voertuigen, personen of activiteiten hebben opgemerkt. Sociale controle en waakzaamheid leidt ook
tot meer veiligheid. Vaak wordt een misdrijf mee opgelost door de oplettendheid van de burger!

Buurtkaart
Wie niet thuis is tijdens een buurtbevraging, krijgt
een buurtkaart van de politie in de brievenbus. Op
de buurtkaart staan vragen die de politie-inspecteur
bij de buurtbevraging had willen stellen. Wie nuttige
inlichtingen of tips heeft, kan die vermelden op de
buurtkaart en ze gratis terugsturen naar de politie. De
informatie blijft vertrouwelijk.

De politie gaat 3D
Nabijheid is voor de lokale politie essentieel. Daarom
opent in de eerste helf van november een driedimensionaal loket in het nieuwe wijkcommissariaat in Zuun.
Het wijkcommissariaat is altijd open en bemand voor het
publiek tijdens de weekdagen en op zaterdag.
“Dit driedimensionale loket realiseert een virtueel contact
tussen de burger en de politie-inspecteur. Het concept
haalden we in Nederland, waar men goede resultaten
heeft behaald met deze oplossing. Eén op drie politiebureaus heeft er al één. Het 3D-loket is uitgerust met
een grootbeeldscherm. De inspecteur waarmee je een
gesprek hebt, zit in werkelijkheid kilometers verder, maar
het lijkt alsof je hem een hand kan geven. Uiteraard kan je
een gesprek voeren, maar je kan bovendien ook documenten uitwisselen door ze te scannen of te printen”, sluit
Anneleen Adang af.
“Het gemeentebestuur spant zich maximaal in om de
wijkwerkingen te versterken en in alle deelgemeenten
de dienstverlening van de lokale politie te verzekeren”,
legt politiewoordvoerster Anneleen Adang uit. “ Doordat
we aan het Brussels Gewest grenzen, en dat geldt des te
meer voor Zuun, is doorgedreven aandacht voor veiligheid noodzakelijk. De ligging van het nieuwe commissariaat in Zuun past in die visie. Maar we moesten wel
creatief naar oplossingen zoeken, onze middelen zijn
beperkt. Daarom hebben we deze oude rijkswachtkazerne gerenoveerd tot een modern wijkcommissariaat.”
INFO:

Iets verdachts gemerkt? Bel de politie (noodnummer
101 of 112). Heb je een buurtkaart ontvangen? Aarzel
niet om ons te contacteren en ze terug te sturen. Elke
inlichting en tip, hoe onbelangrijk ze ook lijken, kunnen
nuttig zijn voor ons onderzoek!
INFO: Lokale politie Zennevallei

Pepingensesteenweg 250, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 22 28, info@politiezennevallei.be

• Je kunt terecht in de Wijkpost Zuun in de
Generaal Lemanstraat 47 in Sint-Pieters-Leeuw
op maandag van 8 tot 19 uur, van dinsdag tot vrijdag
van 8 tot 16.30 uur en op zaterdag van 8 tot 12 uur.
• Lokale Politie Zennevallei
T 02 371 22 28, info@politiezennevallei.be
www.lokalepolitie.be\5905
@pz_zennevallei
www.facebook.com/Politiezennevallei
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Van 7 tot 31 november

Interactieve
tentoonstelling
‘Talen, mijn gedacht’
Vanaf 7 november tot en met 31 november loopt de interactieve tentoonstelling ‘Talen, mijn gedacht’ georganiseerd door de dienst Integratie/Taalstimulering i.s.m. vzw
Foyer. Tijdens een begeleid bezoek ontdekken kinderen
en volwassenen welke invloed andere talen, meertaligheid en anderstaligheid hebben op hun leven.
De kinderen worden doorheen zeven eilanden geleid
die hen telkens stimuleren om hun eigen gedachten en
gevoelens over meertaligheid te formuleren. Het doel is
om de kinderen te laten nadenken over de talen die ze
spreken. Ze worden aangezet om de betekenis die ze
geven aan talen te verwoorden, vorm te geven en te
verdiepen. Tegelijkertijd nemen ze kennis van de ideeën
en gevoelens van andere kinderen.

Van 19 tot 27 november

Voorleesweek
Voorlezen doet je nieuwe werelden ontdekken; werelden
waar prinsessen en draken, sprekende dieren en vliegende mensen de zotste avonturen beleven. Kom tijdens de
voorleesweek naar de bibliotheek en laat je meevoeren
door deze wonderlijke verhalen.
Waar en wanneer:
• woensdag 23 november om 15 uur in de bib van
Negenmanneke en bibliotheekpunt Ruisbroek
(dienstencentrum ’t Paviljoentje);
• zondag 27 november om 11 uur in de
hoofdbibliotheek aan de Rink.

Ook voor volwassenen wordt een tentoonstelling uitgebouwd. Zij komen door het begeleid bezoek te weten
wat kinderen over meertaligheid denken en krijgen zo
meer aandacht voor de totale taalbagage van het kind.
De leerlingen van het vierde leerjaar van alle Leeuwse
basisscholen zullen deelnemen aan deze boeiende tentoonstelling. Maar ook volwassenen, jeugdverenigingen,
animatoren en andere begeleiders zijn welkom in het
Vlaams Trefpunt Laekelinde voor een leerrijk bezoek.
Wil je meer informatie of een begeleid bezoekje brengen?
INFO: dienst Integratie/Taalstimulering,

Rhea Moonen, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 63 02 of rhea.moonen@sint-pieters-leeuw.be

PenZine heet voortaan
Pajot Zenne Magazine.
Haal hem nu gratis in de bibliotheek
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28 november

Minimumvereisten
voor huurwoningen
Als eigenaar van één of meerdere huurwoningen
dien je rekening te houden met een aantal minimale kwaliteitseisen die de Vlaamse overheid
oplegt. Die minimumnormen staan in de Vlaamse Wooncode en behandelen voornamelijk het
basiscomfort van een huurwoning.
Zo zijn er minimumnormen voor het elektriciteitsnet, voor
de verwarmingsinstallatie, de badkamer, … Deze normen
zijn de laatste jaren strenger geworden, maar zorgen
ervoor dat het energieverbruik beter onder controle blijft.
In 2015 werd reeds de verplichting voor dakisolatie gefaseerd ingevoerd, waarbij de verplichting tot het plaatsen
van dakisolatie in 2020 algemeen wordt voor alle huurwoningen.

Strafpunten
Vanaf 2020 komen er nieuwe regels voor het plaatsen
van hoogrendementsbeglazing in huurwoningen. Ook
deze verplichting zal in fases verlopen. Vanaf 1 januari
2020 worden er strafpunten toegekend bij een woononderzoek: 9 strafpunten als er helemaal geen hoogrendementsglas aanwezig is in de woning, 3 strafpunten als
dit slechts gedeeltelijk het geval is. Vanaf 2023 worden
deze strafpunten opgetrokken tot respectievelijk 15 en
9 strafpunten. Ter herinnering: een woning is ongeschikt
en mag bijgevolg niet meer verhuurd worden vanaf 15
strafpunten. Het is dus zeker interessant om als eigenaar
dubbele beglazing te plaatsen. Voorlopig zijn er nog premies mogelijk als je de werken laat uitvoeren.

Gratis Energiefit-avond
voor snelle
energiebesparing
Bespaar je graag geld zonder moeite? Laat je
inspireren door onze expert!
Eandis en de energiespecialisten van Bond Beter
Leefmilieu organiseerden een avondsessie die een
hele reeks verrassende energietips op een leuke
manier uit de doeken doet. Zonder veel moeite en
zonder grote investeringen kun je al snel een paar
honderd euro per jaar besparen. Gedurende een
leuk anderhalf uur krijg je praktische info waarmee
je meteen aan de slag kunt.
Schrijf je vandaag nog in! Deze Energiefit-avond is
gratis. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt.
Wanneer: de Energiefit-avond, 28 november
van 20 tot 21.30 uur.
Waar: kasteel Coloma, Joseph Depauwstraat 25.
INSCHRIJVEN:

• via de website www.eandis.be/energiefit;
• bij de dienst Leefmilieu
leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 63 53.

Verder zijn er nog een aantal aanpassingen doorgevoerd
met betrekking tot de minimum oppervlaktenormen
van huurwoningen (zo wordt een ruimte waarin zich een
opklapbaar bed of een hoogslaper bevindt, uitgebreid
met 2 m²). Deze laatste aanpassingen hebben vooral te
maken met de maximale bezettingsnormen en mogelijke
overbewoning van een appartement of woning.
INFO EN VRAGEN: Woonwinkel Zennevallei
Pastorijstraat 21 (gemeentehuis)
T 02 371 22 68, www.woonwinkelzennevallei.be

Openingsuren: maandag-, woensdag- en
vrijdagvoormiddag van 9 tot 12 uur (of na afspraak)
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Vrijdag 18 en zaterdag 19 november

Zwemmarathon
voor Foundation
Jana De Koker
Op vrijdag 18 november, precies om
17 uur, geven we opnieuw het startschot voor onze populaire 24-uren
zwemmarathon. Afsluiten doen we
op zaterdag 19 november om 17 uur.
Zoals steeds gaat de opbrengst naar
het goede doel. We doen dan ook
een warme oproep aan iedereen
om zijn groot hart te tonen en in het
water te duiken voor de Foundation
Jana De Koker.

Jana was amper 22 maanden oud
toen ze in 2014 overleed aan een
zeldzame bloed- en beenmergziekte.
Nu blijkt dat Jana’s broertje Liam dezelfde ziekte heeft. Weer een zware
beproeving voor haar ouders! Een
verklaring voor dit wrede toeval binnen één en hetzelfde gezin bestaat
niet. Het enige wat Liam nog kan redden is een beenmergtransplantatie.

Donor gevonden
“Enkele weken terug heeft een
donor zich aangemeld”, vertelt Stijn
De Koker, vader van Liam en Jana.
“We hebben geen idee wie het is,
maar het is natuurlijk zeer hoopgevend nieuws. Intussen zijn een aantal
vooronderzoeken bij Liam afgerond.
De beenmergtransplantatie is geen
transplantatie meer in de letterlijke
zin, tegenwoordig gebeurt dat louter
via de bloedbaan, zoals een bloedtransfusie. Die duurt dan wel enkele
uren, maar het is een veel comfortabelere ingreep om te ondergaan.”
Hoe de ingreep zal verlopen zijn, is
nog niet geweten bij het opmaken
van dit artikel. Het gemeentebestuur
duimt alvast voor Liam!

Stichting actief sinds 2014
“Omdat Jana een speels en vrolijk
kind was richtten we de vzw op,”,
legt Stijn De Koker uit. “We wilden
aanbieden in het ziekenhuis wat we
zelf misten tijdens onze vele uren.
Dat kan om heel eenvoudige dingen
gaan als een frisse cola. Aanvankelijk
richtten we ons op de kankerafdeling
van het UZ Brussel in Jette, maar daar
kwamen al snel andere kinderafdelingen bij in andere ziekenhuizen.
De vzw Jana De Koker wil het verblijf
van kinderen in de kinderafdelingen van ziekenhuizen aangenamer
maken met “prikgeschenkjes” om de
prik van een spuit te belonen met een
geschenkje. Tevens zorgen we met de
vzw ook voor spelletjes, dvd’s en knutselmateriaal voor de ziekenhuizen.
“De prikcadeautjes zijn een enorm
succes”, zegt Stijn De Koker. “Als
je rekent dat er alleen in Jette al
18.000 kinderen per jaar op de spoed
passeren en er bij 4.000 een bloedafname gebeurt, zijn dat dus 4.000
prikcadeautjes in één ziekenhuis of
evenveel keren. Je maakt ook zoveel
keer een kind blij. Ondertussen staat
ook Sinterklaas voor de deur en die
laten we langsgaan bij ongeveer 700
kinderen.”

© Pieter Coomans
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Om bekendheid te geven aan
Foundation Jana De Koker spelen

Facebook en een blog een hoofdrol.
Ex-voetballer Leo Van der Elst draagt
een steentje bij als peter van de foundation.
“Onze Facebookpagina ‘Foundation
Jana De Koker’ is een ideaal platform
om mensen te laten zien wat er met
hun bijdrage gebeurt en uiteraard
om promotie te maken voor onze
zaak. Ook onze blog wordt goed
gevolgd en we doen mee aan de
Warmste week van Music for Life”,
sluit Stijn De Koker af.

Steun en word stamceldonor
Elke gezwommen kilometer wordt gesponsord door handelaars, bedrijven
en particulieren. Is het niet mogelijk te
komen zwemmen maar wens je toch
het goede doel te steunen, neem
dan contact op met de sportdienst.
Tevens zal er tijdens de 24 uren aan
iedereen de mogelijkheid geboden
worden om zich te registreren als
stamceldonor.
Alle zwemmers en sponsors zijn welkom op de prijsuitreiking op zaterdag
19 november om 18 uur in de cafetaria “Sportcafé Wisp” van het zwembad Wildersportcomplex.
INFO: Sportdienst

martine.moreels@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 334 21 62

© Tineke De Vos

Foundation Jana De Koker
bloggen.be/jana_beenmerg
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Dinsdag 15 november

Sporteldag voor 50-plussers
Op dinsdag 15 november organiseert sportregio Zuidwest Rand in samenwerking met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een sportdag voor 50-plussers in
Dilbeek. Voor deze editie keren we terug naar het sportcomplex van Campus
Parnas te Dilbeek waar studenten van de opleiding lichamelijke opvoeding
van hogeschool Odisee iedereen met de allerbeste zorgen zullen begeleiden.
Campus Parnas heeft een prachtige sportaccommodatie waar in ideale omstandigheden kan worden gesport. De studenten zorgen voor een ruim aanbod van sporten. Nieuw dit jaar is dat je kan kiezen om eventueel slechts een
halve dag deel te nemen (voor- of namiddag).
Deelnameprijs:
• 8 euro voor een hele dag (lunch en vervoer inbegrepen)
• 4 euro voor een halve dag (lunch en vervoer niet inbegrepen).
Inschrijven en betalen uiterlijk 7 november.
INFO EN INSCHRIJVINGEN: Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw,
Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 334 21 62, sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
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Sportaanbod
• Wandelen
• Dans (volksdans, zumba,
step aerobics)
• Zelfverdediging +
valtechnieken
• Badminton
• Tafeltennis
• Spinning
• Fitness
• Curling
• Curve bowls
• Petanque
• Floorbal
• New Games
• Volksspelen
• Frisbee
• Tsjoekbal
• Kubb
• Schermen
• Boogschieten
• Katapultschieten

Maandag 7 november

WZC Zilverlinde en LDC Meander vieren jubileum
Op 7 november 2011 opende het lokaal dienstencentrum
Meander zijn deuren. Twee dagen later verhuisden de
bewoners van rusthuis Wilgenhof, aan de H. Vanhouchestraat, naar het nieuwe woonzorgcentrum Zilverlinde, aan
de Welzijnsweg.
Op dinsdag 8 november vieren Zilverlinde en Meander
dan ook hun 5-jarig jubileum met een spetterend feest.
De klanten van het seniorenrestaurant en de bewoners
van het woonzorgcentrum krijgen eerst een feestmaaltijd
aangeboden. Nadien worden alle aanwezigen getrakteerd op een leuke verrassingsact en krijgt dj Kevin iedereen op de dansvloer.
Iedereen is welkom om dit vijfjarig bestaan mee te vieren!
INFO:

Waar: WZC Zilverlinde en LDC Meander
Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Wanneer: Dinsdag 8 november

• Saskia Deneyer, directeur WZC Zilverlinde, T 02 370 88 86
• Wenke Peetroons, centrumleidster LDC Meander,
T 02 370 88 80

Donderdag 17 november

Leeuwse seniorenbeurs
Activiteiten: informatie, animatie, demonstraties, hapje
& drankje.
Gratis gadget voor elke deelnemer!
Initiatieprogramma:
• Wandelzoektocht: inschrijven tussen 10 en 14 uur.
Zorg voor aangepast schoeisel.
• Creatief atelier juweel maken: van 11 tot 12 uur.
• Lijndansen: van 14 tot 14.45 uur.
• Stoelgymnastiek: van 15 tot 15.30 uur.
• Indoorpétanque: van 16 tot 17 uur.
INFO:

• Erik Devillé, T 02 371 63 27
• Karin Poldervaart, T 02 377 03 55
• www.sint-pieters-leeuw.be
Op donderdag 17 november tussen 10 en 18 uur in
het Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198 in
Sint-Pieters-Leeuw.

Wie wenst gebruik te maken van vervoer naar de
Leeuwse Seniorenbeurs kan bellen op 02 332 59 53.

11

in Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw
in
NOVEMBER
DINSDAG 1 NOVEMBER
Misviering voor Allerheiligen. Opluisteren van de misviering voor Allerheiligen door het 4-stemmig Parochiaal
Zangkoor van Vlezenbeek. O.L.V.-kerk Vlezenbeek van
10.30 tot 11.30 uur.
INFO: magnus_annie@hotmail.com.
ORG.: Parochiaal Zangkoor Vlezenbeek.
DINSDAG 1 NOVEMBER
Eucharistieviering voor Allerheiligen. Opluisteren van de
eucharistieviering voor Allerheiligen door het parochiekoor
Jan Ruusbroec. Parochiekerk Ruisbroek om 10 uur.
INFO: michelineborremans@hotmail.com.
WOENSDAG 2 NOVEMBER
Poppentheater Sloef speelt “Spelen op zolder”. Een spannende voorstelling waarin tovenaar Toedeloe plots zijn
toverkracht kwijt is. Parochiecentrum Rink, Balléstraat van
14.30 tot 16 uur. Prijs: 3 euro.
INFO: 02 377 19 44.
ORG.: Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw.
DONDERDAG 3 NOVEMBER
Eerste hulp bij kinderongevallen. Tijdens deze workshop verwerf je inzicht en kennis om in geval van nood eerste hulp”
te bieden bij kleine ongevallen met kinderen. LDC Negenhof, Sint-Stevensstraat 62 van 9 tot 12 uur.
INFO: 02 371 06 52, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be.
ORG.: Huis van het kind.
DONDERDAG 3 EN 10 NOVEMBER
Breien: Wanten, handwarmers… met kabels of in jacquard
of daag jezelf uit en brei met 4 breinaalden handschoenen
op maat. Een ervaren breister begeleidt de cursus, geeft je
handige tips en leert je interessante breitechnieken. Zonnig
Leven van 19 tot 22 uur.
PRIJS: 2 euro; niet-leden: 4 euro.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
DONDERDAG 3 TOT 24 NOVEMBER
Qi Gong lessen. Qi Gong is een energetische bewegingsleer die voor iedereen toegankelijk is, het is een manier van
zijn. Kleuterschool Don Bosco, Mekingenweg 1 van 19 tot 20
uur.
PRIJS: 230 euro.
INFO: 0479 27 89 23, www.gittahulik.be.
VRIJDAG 4 TOT 25 NOVEMBER
Scrabble. Voor beginners elke vrijdag van 9.30 tot 12 uur en
voor gevorderden elke vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur. LDC
Negenhof, Sint-Stevensstraat 62.
INFO: mjmeert@skynet.be.
ORG.: Scrabbleclub “Negenhof”.
ZONDAG 6 NOVEMBER
Ruildag Hobby- en Verzamelaarsclub. Ruildag allerlei voor
leden en niet leden, voornamelijk postzegels, munten, enz.
De Merselborre, Schaliestraat 2, Vlezenbeek van 14 tot
17 uur.
INFO: weebau@telenet.be.
ORG.: Hobby – en verzamelaarsclub Sint-Pieters-Leeuw.
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MAANDAG 7 EN 21 NOVEMBER
Wandeling. Wandeling van +/- 8 km. Gemeentehuis
Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21, Sint-Pieters-Leeuw van
13.30 tot 15.30 uur.
INFO: je.schets@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw.
MAANDAG 7 TOT 28 NOVEMBER
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 PER JAAR: 80 euro.
INFO: 02 532 13 84, kristel.stoffels@telenet.be.
ORG.: Sint Steven Yoga- en turnclub.
MAANDAG 7 TOT WOENSDAG 30 NOVEMBER
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 maandag
van 10 tot 11.30 uur en 18.30 tot 20 uur, dinsdag van 20 tot
21.30 uur, woensdag van 9 tot 10.30 uur.
INFO: yoga-vlezenbeek@hotmail.com.
ORG.: yoga-Vereniging Vlezenbeek.
WOENSDAG 9 TOT 30 NOVEMBER
Cursus Stressbeheersing op het werk. Door veranderingen
in de economie is de werksituatie voor vele mensen veranderd. We stellen vast dat één derde van de mensen die
afwezig is op het werk, last heeft van problemen op het
werk. CC Coloma van 19.30 tot 21.30 uur.
PRIJS: 160 euro, CM-leden: 80 euro; CM-leden met VT: 40
euro.
INFO: 02 240 85 06, gezondheidspromotie.smb@cm.be,
www.cm.be/agenda.
ORG.: Dienst gezondheidspromotie CM Sint-Michielsbond.
DONDERDAG 10 NOVEMBER
Yoga. Op een rustige manier en in een ontspannen sfeer
werken aan de conditie. Zonnig Leven, J. Vanderstraetenstraat 198 van 19.45 tot 21 uur.
PRIJS: Leden: 10 euro; niet-leden: 20 euro telkens voor
10-beurtenkaart.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: Vrouwen Met Vaart.
DONDERDAG 10 NOVEMBER
16e Holebifilmfestival: Behind the Candelabra. Drama van
Steven Soderberghmet met Michael Douglas, Matt Damon
en Eric Zuckerman. CC Coloma om 20 uur.
PRIJS: 3 euro.
INFO: www.holebifilmfestival.be/selectie/1631.
ORG.: Holebifilmfestival Vlaams-Brabant.

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

VAN DONDERDAG 10 TOT 24 NOVEMBER
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. Life is beautiful, 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 18 EN 25 NOVEMBER 2016
Leer werken met je iPad. Je bent verkocht! Je hebt een
iPad gekocht. Het scherm straalt je tegemoet. Wat moet
je doen? Wat betekenen al die iconen? Hoe raak je op
het internet? In deze workshop gaan we in op honderden
vragen waar je niet onmiddellijk een antwoord op vindt.
Lokaal Dienstencentrum Meander, Welzijnsweg 2, Sint-Pieters-Leeuw van 9 tot 12 uur.
INFO: 02 454 54 01, info@archeduc.be.
ORG.: Archeduc.

MAANDAG 14 NOVEMBER
16de Holebifilmfestival:
The Danish Girl.
CC Coloma om 20 uur.
PRIJS: 3 euro.
INFO: www.holebifilmfestival.be/selectie/1601.
ORG.: Holebifilmfestival
Vlaams-Brabant.

ZONDAG 20 NOVEMBER
Zuunbeekwandeling - Globaal waterbeheer, hermeandering en beekherstel. Themawandeling door de Zuunvallei.
Globaal waterbeheer, hermeandering en beekherstel. Sinds
begin juni 2016 zijn aannemers in opdracht van VMM volop
bezig aan de hermeandering van de Zuunbeek. Verwacht
wordt dat de werken eind oktober klaar zullen zijn. Een unieke kans voor een pionierswandeling. Parking gemeentehuis
Sint-Pieters-Leeuw, van 14 tot 17 uur.
INFO: leeuwse_natuur@yahoo.com,
www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be.
ORG.: Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden.

MAANDAG 14 EN 28 NOVEMBER
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.
DINSDAG 15 NOVEMBER
Koken “Red de restjes”. Tover overschotjes om tot creatieve
gerechten en red zo de restjes! Goed voor het milieu én je
portemonnee. Merselborre, Schaliestraat 2, Vlezenbeek van
19 tot 22 uur.
PRIJS: 5 euro; niet-leden: 10 euro.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV sint-pieters-leeuw.
DINSDAG 15 NOVEMBER
Naaisalon. Wil jij ook je eigen rokjes maken of je broek inkorten? Kom naar het naaisalon! Sint-Pieters-Leeuw Parochiecentrum, René Balléstraat 6, Sint-Pieters-Leeuw van 19 tot
21.30 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DINSDAG 15 EN 29 NOVEMBER
Leer werken met je computer. We leren je hoe je met de
muis en het toetsenbord aan de slag kan. Daarna ontdek
je hoe je mappen maakt om je documenten te ordenen en
hoe je een brief kan opstellen. Je zet ook enkele stappen
op het internet, met een aantal praktische websites en de
Google-zoekmachine. Geen voorkennis nodig. Neem je
eigen computer mee met daarop Windows versie 7, 8 of 10.
Dienstencentrum ‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1a, Ruisbroek
van 9 tot 12 uur.
PRIJS: 65 euro.
INFO: 02 454 54 01, info@archeduc.be.
ORG.: Archeduc.

DONDERDAG 24 NOVEMBER
Kookles “Lekker lui koken”. Parochiezaal, Baasbergstraat
70, Oudenaken om 19 uur.
INFO: 02 532 27 49.
ORG.: KVLV Vrouwen met vaart Oudenaken/Berchem.
ZATERDAG 26 NOVEMBER
Instuif internationale volksdans. Heb je zin in een leuke
ontspannende dansavond? Kom dan naar onze instuif!
Voor jong en oud, voor mensen met of zonder danservaring,
voor mensen met of zonder danspartner. Dorst? Je kan een
drankje nuttigen aan een zeer democratische prijs. Tot dan!
Zonnig leven, J. Vanderstraetenstraat 198 om 20 uur.
PRIJS: 4 euro.
INFO: heidi.deville@hotmail.be.
ORG.: Tirkedi.
VAN VRIJDAG 25 TOT 27 NOVEMBER
Kostbare verzameling. Komedie in twee bedrijven door
Marcel Mols in een regie van Frans Wouters. Op vrijdag 25
en zaterdag 26 november om 20 uur en op zondag 27
november om 15 uur in het parochiecentrum Negenmanneke.
PRIJS: 9 euro. Kaarten verkrijgbaar via de KATO-FOON, de
spelers, in café De Zuunbeek en aan de kassa.
INFO: KATO-FOON 0473 79 44 22.
ORG.: Toneelgroep KATO.
VAN DONDERDAG 17 TOT ZONDAG 25 NOVEMBER
Als dat maar goed komt. Een komedie van Ivo Maes in een
regie van Michel Van Onsem in OC De Merselborre.
PRIJS: 9 euro.
INFO: 02 569 75 32 of marc.stiens@skynet.be.
ORG.: KWB Vlezenbeek in samenwerking met Davidsfonds
Vlezenbeek en CC Coloma.
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CONCERT

LES TRUTTES – ELEPHANTASTIC!
20TH ANNIVERSARY TOUR
Donderdag 10 november – 20.30 uur

Les Truttes bestaat in 2016 zowaar twintig jaar! Wat in
1996 begon als een eenmalige grap, is twintig jaar later
uitgegroeid tot een gevestigde waarde. Covers brengen is één ding, ze met dezelfde energie en overgave
spelen als Les Truttes is vrijwel ongezien. De creatieve mix
van muziek en spektakel, met de nodige dosis humor en
zelfrelativering, maakt hen na al die jaren uniek!
Waar: Gemeentelijke loods (Topstraat).
Inkom: 10 euro.
Tickets: CC Coloma, T 02 371 22 62,
www.colomaspl.be.

COMEDY

BAS BIRKER – SOWIESO
Woensdag 30 november – 20.30 uur

Bas Birker maakt zich in ‘Sowieso’ niet populair. Want Bas
is boos, of toch verontwaardigd in ieder geval. Hoe dan
ook is ie het er niet mee eens. Met alles in het algemeen,
en met veel in het bijzonder.
Waar: De Merselborre.
Inkom: 13 euro.
Tickets: CC Coloma, T 02 371 22 62,
www.colomaspl.be.
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TENTOONSTELLING

LEEUWSE INWONERS STELLEN
TENTOON
Van 19 tot 27 november

Ook dit jaar krijgen de Leeuwse inwoners in CC Coloma
de kans om met hun kunst een groot publiek te bereiken.
Nieuw in 2016 is dat we ook jonge kunstenaars vanaf 13
jaar een forum bieden. Deze tentoonstelling is een unieke kans om (jong) talent uit eigen streek te ontdekken.
Expositie: 19 tot 27 november.
Vernissage: 18 november om 20 uur.
Waar: Kasteel Coloma.
Inkom: Gratis.

CONCERT

SINTERKLAASCONCERT
Vrijdag 2 december – 20 uur

Lewe bundelt
Maurits Nevens
In zijn nieuwste nummer brengt Lewe, magazine van
de gemeentelijke heemkundige werkgroep, een eerbetoon aan kunstglazenier Maurits Nevens met een
bundeling van al zijn kunstgerelateerde inleidingen.
Maurits Nevens is als kunstglazenier wereldwijd befaamd voor zijn uitzonderlijke werk. Als Leeuwenaar
heeft hij voor tal van lokale kunstenaars een inleiding
en toelichting bij hun werk gegeven wanneer ze tentoonstelden. Met zijn staat van dienst schonk hij deze
vaak beginnende artiesten meteen een gepaste
erkenning. Vandaag zijn velen onder hen zelf bekend
geworden, zeker in onze gemeente. Sommigen werden ook bekroond op nationale wedstrijden.
In deze Lewe vind je alle inleidingen verzameld die
Maurits Nevens ooit gaf voor Leeuwse kunstenaars.
Ook enkele inleidingen van niet-Leeuwenaren werden
opgenomen omdat ze een ander, boeiend kunstfacet belichten. Zo komt de artistieke veelzijdigheid van
Maurits Nevens nog meer in beeld.

LeeuwArt
Het Markéta Janoušková trio is een uitmuntend ensemble en een fijne ambassadeur van de grote Tsjechische
muzikale traditie. Markéta Janoušková trio bestaat uit:
• Stanislav Gallin, piano
• Markéta Janoušková, viool
• Lucie Mlynarova Kordová, sopraan      
Dit feestelijk concert start met bekoorlijke muziek van
Wolfgang Amadeus Mozart en verder op het programma staan briljante aria’s van Antonin Dvořák en Richard
Strauss. Kortom, U zal welgemutst en neuriënd huiswaarts
keren!
Waar: Kasteel Coloma.
Inkom: 18 euro.

KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE

Op op vrijdag 4 november om 20 uur heeft in Coloma
de vernissage plaats van de jaarlijkse tentoonstelling
van LeeuwArt. Deze kunstkring viert dit jaar zijn 75-jarig
bestaan.
Tijdens deze gelegenheid zal het jaarthemanummer
over Maurits Nevens worden voorgesteld. Maurits was
jarenlang actief lid van de Leeuwse Kunstkring, vandaag LeeuwArt.

Wie geïnteresseerd is in deze publicatie, kan ze
voor 8 euro kopen in de hoofdbibliotheek aan
de Rink.

Jaarabonnement op Lewe
• 8 euro: door storting op rekening
BE26 0910 1163 0329 van Gemeentebestuur
Sint-Pieters-Leeuw.
• Ook verkrijgbaar via Gilbert Pické: T 02 377 97 10,
heemkunde@sint-pieters-Leeuw.be.
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Jubilarissen

Gouden bruiloft 13 juli

Diamanten bruiloft 14 juli

Charles Fayt (73) en Jeanne Vandenbussche (70)

Jan Vanderstraeten (82) en Rosa Mertens (81)

Diamanten bruiloft 23 juli

Diamanten bruiloft 23 juli

François Jacquemyns (83) en Mariette Suenens (83)

Leon Van Impe (88) en Jeannine Leemans (84)

Gouden bruiloft 30 juli

Gouden bruiloft 30 juli

Julius Pleysier (73) en Marie de Laat (70)

Robert Van Volsem (73) en Olive Smismans (70)
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Briljanten bruiloft 4 augustus

Diamanten bruiloft 11 augustus

Henri Vanden Bossche (88) en Flora Bosgaerd (85)

Eugeen Chantrain (81) en Hélène Gilles (79)

Diamanten bruiloft 11 augustus

Gouden bruiloft 27 augustus

Georges Van Melle (89) en Louisa Fenendael-Debbaut (83)

Guido Vanhaelen (70) en Lutgarde Danau (72)

Diamanten bruiloft 28 augustus

Diamanten bruiloft 31 augustus

Roger Leuckx (79) en Pauline Steens (79)

Frans Reders (84) en Clementina Leuckx (81)

Proficiat
17

WIJ ZOEKEN

Vrijwilligers voor 11.11.11
Dit najaar voert 11.11.11 campagne voor toegankelijke
en betaalbare gezondheidszorg in het Zuiden. 1,3 miljard
mensen hebben er geen toegang toe en dat is onrechtvaardig. Iedereen verdient toch goede zorgen bij ziekte?

jaarmarkten om de campagne te promoten? Neem dan
snel contact op met de gemeentelijke dienst Ontwikkelingssamenwerking!
INFO: dienst Ontwikkelingssamenwerking,

Ingrid Baroen, ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be
T 02 371 22 18

© Julie Feyaerts (Tanzania, 2013)

© Stephanie Johanns (Filipijnen, 2012)

Wil jij je inzetten als vrijwilliger om het lokaal 11.11.11-comité te versterken? Help je graag mee tijdens de Leeuwse

1,3 MILJARD MENSEN HEBBEN GEEN TOEGANG TOT BETAALBARE
EN KWALITEITSVOLLE GEZONDHEIDSZORG

Wie arm is, stelt een doktersbezoek vaak uit. In de Filipijnen sterven
6 op de 10 mensen zonder ooit een dokter gezien te hebben.

11,5%

Meer dan 2 miljard mensen wereldwijd hebben
geen toegang tot geneesmiddelen.

80-95%

6 OP DE 10

van de bevallingen in privéziekenhuizen
gebeurt via keizersneden.
Privébedrijven willen immers zoveel
mogelijk winst maken.

mensen sterven zonder ooit
een dokter te hebben gezien.

van de kinderen sterft
voor het 5de levensjaar.

MALI

PERU

FILIPIJNEN

INDIA

WERELDWIJD

WERELDWIJD

In India hebben moeders

van de bevolking woont
op het platteland, terwijl maar

om te sterven bij de geboorte van hun kind
dan bij ons.

van het gezondheidspersoneel er actief is.

Meer dan
mensen belanden jaarlijks in armoede
door te hoge medische kosten.

25 KEER MEER KANS

50%

100 MILJOEN

23%

DAAROM VRAAGT 11.11.11 AAN ONZE POLITICI

Maak van basisgezondheidszorg
de prioriteit in het mondiale gezondheidsbeleid.

Hou gezondheidszorg uit vrijhandelsakkoorden.
Gezondheid is geen koopwaar.

Bronnen: Wereldbank (2015), WHO (2011, 2015), Philippine Society for General Internal Medicine (2013), ForoSalud (2015), Human Resources for Health 13:1 (2015)
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Geef iedereen toegang tot
betaalbare medicijnen.

WWW.11.BE⁄SANTE

Ondersteun andere landen in de uitbouw van
hun sociale bescherming. België heeft veel
expertise in sociale zekerheid.

Deze 11.11.11-campagne over gezondheidszorg kadert in de gemeenschappelijke campagne

Wegenwerken
STRAAT

OMSCHRIJVING
WERKEN

AANNEMER

AANVANGSDATUM

VOORZIENE
EINDDATUM

GEVOLG VOOR
VERKEER

Kerkplein (deel), Karel
Riolerings- en
Gilsonstraat, Fabriekstraat wegeniswerken
(tot Wandelingstraat)
FASE 1 (*)

DECKX Algemene
Ondernemingen nv

5 september
2016

30 mei
2017

doorgaand
verkeer
onderbroken

Bergensesteenweg

Etwal

24 oktober
2016

20 december doorgaand
2016
verkeer
gehinderd

Nutswerken Fluxys

(*) Deze fase maakt deel uit van in totaal 6 fasen langsheen Fabriekstraat (tussen centrum en Wandelingstraat),
A. Vandenboschstraat, Vredelaan, Karel Gilsonstraat, Kerkplein, Kerkstraat, Stationsstraat, Paul Gilsonlaan, Beemdstraat.
De uitvoeringstermijn loopt vanaf begin september 2016 tot eind september 2017. Deze periode is verlengbaar ingevolge
mogelijke onvoorziene omstandigheden en weerverlet (regendagen, winterse toestanden,...).
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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!

KWB ZUUN
75 JAAR, FEEST!

JOHAN VANDEN BERGHEN
LEEUWSE SENIOREN VIEREN FEEST

KINDER- EN JEUGDJURY SPL
STARTDAG

JEANNINE BUYS
TREKPAARDENDAG IN COLOMA

BIBLIOTHEEK SPL
BIBLIOTHEEKWEEK... VERWENDAG!

www.sint-pieters-leeuw.be

