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2021 werd alvast goed ingezet met de lancering 
van de UiTPAS in Sint-Pieters-Leeuw! De UiTPAS is 
jouw spaar- en voordelenkaart voor vrije tijd. Met de 
UiTPAS kan je bij iedere UiTPASactiviteit waar je aan 
deelneemt een punt sparen. Die punten kun je om-
ruilen voor allerlei toffe voordelen. Hoe meer punten 
je bij elkaar spaart, hoe groter je voordeel wordt! Je 
kan sparen en ruilen in Sint-Pieters-Leeuw, maar ook 
in andere UiTPASregio’s in Vlaanderen en Brussel. 
De UiTPAS is persoonlijk en onbeperkt geldig; ieder 
gezinslid kan er één aankopen.

Leeuw Leeft 
met de UiTPAS!

Met de UiTPAS wil Sint-Pieters-Leeuw extra inzetten 
op het toegankelijk maken van vrije tijd en ontspan-
ning voor iedereen. Wie daarvoor in aanmerking 
komt, kan een UiTPAS aan kansentarief aankopen. 
Daarmee krijg je 80 % korting op alle UiTPASactivitei-
ten. Een UiTPAS met kansentarief kan aangekocht 
worden door mensen met een verhoogde tege-
moetkoming, die in collectieve schuldenregeling zijn 
of die opgevolgd worden binnen budgetbeheer bij 
het Sociaal Huis van Sint-Pieters-Leeuw. 
In deze speciale editie van Leeuw Leeft zetten we 
alle deelnemende diensten, voordelen en informatie 
alvast op een rijtje. Wil je alles op de voet volgen? 
Breng zeker een bezoekje aan www.sint-pieters-
leeuw.be/uitpas! 

© Tineke De Vos
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De UiTPAS aan kansentarief

Heb je het financieel moeilijk en woon je in Sint- 
Pieters-Leeuw? Dan kan je een UiTPAS aan kansenta-
rief aanvragen. Deze UiTPAS kost 1 euro en je betaalt 
hem slechts 1 keer. Je kansentarief wordt jaarlijks 
gratis verlengd.

Met de UiTPAS aan kansentarief krijg je automatisch 
80 % korting op heel wat betalende UiTPASactivitei-
ten bij de deelnemende diensten. Dat geldt bijvoor-
beeld voor een zwembeurt, de activiteiten in 
CC Coloma, bij de aankoop van je bibliotheekkaart, 
de speelpleinwerking, een heel aantal activiteiten 
van de lokale dienstencentra en het Huis van het 
Kind … 

Je herkent een UiTPAS met kansentarief aan dit logo: 

Vraag je kaart aan bij één van onze 4 verkoop-
punten en breng je identiteitskaart en één van de 
volgende recente documenten mee:
• attest van verhoogde tegemoetkoming (vraag dit 

aan je ziekenfonds) of;
• attest van collectieve schuldenbemiddeling of
• attest van budgetbeheer bij Sociaal Huis Sint- 

Pieters-Leeuw.

Je kaart wordt meteen aangemaakt en je kan 
 meteen beginnen sparen, ruilen en genieten! 

Breng je identiteitskaart mee naar één van de 4 verkooplocaties om je UiTPAS meteen aan te maken. 
Je kan op elke locatie ook terecht voor een UiTPAS met kansentarief!
• Hoofdbibliotheek, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
• Colomakasteel, Joseph Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 
• Wildersportcomplex, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
• Sociaal Huis, Fabriekstraat 1, 1601 Ruisbroek.

‘Wakostda?’
Een UiTPAS betaal je slechts 1 keer. Dankzij onbeperkt punten sparen en ruilen, verdien je de UiTPAS 
 dubbel en dik terug. Niets dan voordelen dus!
 
UiTPAS = € 5 ❘ UiTPAS voor kinderen en jongeren tot en met 26 jaar = € 1 ❘ UiTPAS met kansentarief = € 1

Ontmoet ons ook tijdens de verkoopmomenten op de volgende locaties: 
Onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. 

• 15 februari van 14 tot 16 uur – Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje;
• 19 februari – markt aan de Rink;
• 22 februari van 14 tot 16 uur – Lokaal Dienstencentrum Negenhof;
• 26 februari – markt aan de Rink;
• 1 maart vanaf 14 tot 16 uur – Lokaal Dienstencentrum Meander.

Ik koop mijn UiTPAS en ik krijg … meteen voordelen! 
Deze cadeautjes staan al automatisch op jouw nieuwe UiTPAS:
• 3 punten om mee van start te gaan;
• een gratis zwembeurt in het zwembad van Sint-Pieters-Leeuw;
• een korting van €3 bij een cultuurevenement naar keuze aan de balie van CC Coloma;
• een verrassing; dit voordeel verandert regelmatig! 

Ja, ik wil!
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Zin om Sint-Pieters-Leeuw te herontdekken aan de 
hand van de UiTPAS? We helpen je alvast op weg 
met een handig overzicht van alle diensten die mee-
doen. Let op: de voordelen kunnen altijd wijzigen. 
Hou het aanbod in de gaten via www.sint-pieters-
leeuw.be/uitpas of vraag meer info aan de balie! 

Herontdek 
onze gemeente 
door de UiTPAS

OC De Merselborre 
Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek

Bij een bezoek aan het  
bibliotheekpunt of  
bij een voorstelling.

LEGENDE

Verkooppunt van de UitPAS

Krijg korting met de UiTPAS met kansentarief

Spaar punten bij jouw bezoek  
of tijdens activiteiten

Bibliotheek
Rink 2

Ruil je punten in voor: Gratis foodwrap  
(kinderen of volwassenen) – 25 punten

Colomakasteel 
(Cultuurdienst en dienst Erfgoed en Toerisme) – 
Joseph Depauwstraat 25 

Ruil je punten in voor: 
• Gratis wandelknooppuntkaart – 5 punten 
• € 2 korting op de kaart met infogids van het fietsknooppuntennetwerk – 

5 punten
• € 2 korting op een cultuurevenement naar keuze aan de balie van  

CC Coloma – 10 punten
• Gratis boek “101 rozen zonder zorgen” – 50 punten
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Jeugddienst
Lotstraat 8 

Ruil je punten in voor: 
• Gratis Goe Gespeeld Pleisterpakket – 5 punten
• Gratis stoepkrijtpakket – 5 punten 
• Gratis buitenpretpakket – 15 punten

Lokaal
Dienstencentrum
Meander
Welzijnsweg 2

Ruil je punten in voor:
• Gratis kop koffie, thee of 

frisdrank – 5 punten
• Gratis maaltijd – 20 punten 
• 2 x per jaar € 25 korting op 

een daguitstap – 40 punten

Huis van het Kind
Arthur Quintusstraat 20

Ruil je punten in voor:
• 10 jetons voor ‘t Ruilhuisje – 5 punten
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Wildersportcomplex
Sportlaan 11

Ruil je punten in voor: 
• Gratis zwembeurt – 10 punten
• Gratis mountainbikeplan van  

Sint-Pieters-Leeuw – 10 punten 
• € 5 korting op een mountainbikeplan van 

regio Zuid-west – 15 punten

Lokaal Dienstencentrum 
Negenhof
Sint-Stevensstraat 62

Ruil je punten in voor:
• Gratis kop koffie, thee of frisdrank –  

5 punten
• Gratis maaltijd – 20 punten 
• 2 x per jaar € 25 korting op een 

daguitstap – 40 punten

Sporthal 
A.J. Braillard
Wandelingstraat, 
1601 Ruisbroek 

Spaar 1 punt per week  
bij de sporthal. 

Lokaal Dienstencentrum 
’t Paviljoentje
Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek 

Ruil je punten in voor:
• Gratis kop koffie, thee of frisdrank –  

5 punten
• Gratis maaltijd – 20 punten 
• 2x per jaar €25 korting op een  

daguitstap – 40 punten

Sociaal Huis
Fabriekstraat 1A,
1601 Ruisbroek 

Buurthuis 1601
Kerkstraat 10,  
1601 Ruisbroek 
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Weet jij welke plaats in Sint-Pieters-Leeuw dit is? Stuur je antwoord naar 
uitpas@sint-pieters-leeuw.be, samen met je naam en UiTPASnummer. 
Is het antwoord juist? Dan ontvang je een punt op je UiTPAS! 

Uitdaging: raadje plaatje!

De UiTPASuitdagingen

Lampjes, hartjes, slingers … alles mag! Kies een thema naar keuze en stuur er 
een foto van naar uitpas@sint-pieters-leeuw.be. Vermeld zeker je naam en 
 UiTPASnummer en ontvang een punt op de UiTPAS die vermeld wordt!

Corona gooit momenteel wat roet in het eten doordat heel wat activiteiten niet kunnen doorgaan. 
Toch helpen we je al graag met het sparen van punten! Ga daarom onze UiTPASuitdagingen aan!

Uitdaging: versier je raam!

Zin om die laatste kerstkilootjes eraf te sporten? Motiveer jezelf en trek 
erop uit! Stuur een foto naar uitpas@sint-pieters-leeuw.be waarmee je 
vertelt wat jouw sport is: wandelen, lopen, fietsen, zwemmen, tennis-
sen … alles kan! Vermeld jouw naam en UiTPASnummer en ontvang een 
punt op je UiTPAS! 

Uitdaging: 
hup met de beentjes!
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Ben je een creatieve  speelvogel 
die initiatief durft nemen en 
graag in team werkt? Beschik 
je over een portie levendige 
fantasie, verantwoordelijkheidszin 
en engagement? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!

De jeugddienst zoekt voor speel-
plein ‘De Leeuwtjes’ animatoren 
en hoofdanimatoren die zich 
willen inzetten tijdens de zomerva-
kantie en de voorbereiding ervan. 
Ook stagiair-animatoren en vrijwil-
ligers zijn welkom op ons plein. 

Wat doet de speelpleinwerking?
De speelpleinwerking vangt 
kinderen van 2,5 tot 12 jaar op in 
juli en augustus. Dat gebeurt in 
Zonnig Leven, in basisschool 
’t Populiertje en in basisschool 
Den Top. Het animatorenteam 
bedenkt activiteiten binnen 
een bepaald thema. Ze zorgen 
ervoor dat de kinderen zich geen 
 moment vervelen en met tegen-
zin terug naar huis gaan. 

Attest? Vergoeding?
Beschik je nog niet over een 
animatorattest? Dan raden we 
je aan een cursus van animator 
in het jeugdwerk te volgen bij 
een erkende organisatie. Mits je 
aan de voorwaarden voldoet, 
kan een deel van het cursusgeld 
worden terugbetaald.

Animatoren met attest en hoofd-
animatoren worden vergoed 
onder een overeenkomst tijdelijke 
tewerkstelling in de sociaal-cul-
turele sector.  Heb je geen attest 
of zit je in je stage? Dan word je 
in het kader van vrijwilligerswerk 
ingeschakeld en ontvang je een 
forfaitaire onkostenvergoeding. 

Voorbereidingsdagen, 
programmadagen en startdag 
Op 13 maart  is er een voorbe-
reidingsdag (aanwezigheid sterk 
gewenst!). Deze vindt plaats in 
Laekelinde (Lotstraat 8, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw). Je leert 
er de andere animatoren beter 
kennen, je komt er te weten met 
wie je in de zomer een team zal 
vormen en je volgt er toffe en 
boeiende workshops.

Tijdens de programmadagen 
worden samen met de hoofd-
animatoren de programma’s 
opgesteld en afspraken gemaakt. 
Deze vinden plaats op zaterdag  
27 en zondag 28 maart op de 
jeugddienst. 

Op zaterdag 3 juli komen alle ani-
matoren samen op de startdag. 
Daar zetten we alles klaar zodat 
het speelplein van start kan gaan 
op maandag 5 juli (aanwezigheid 
verplicht!).

Inschrijven doe je door het 
online kandidatuurformulier in 
te vullen via  
www.sint-pieters-leeuw.be/
animatoren. 
! De inschrijvingen worden af-
gesloten op vrijdag 12 maart. 

jeugddienst, T 02 370 28 82, 
speelpleinwerking@sint-pieters-
leeuw.be

Gezocht: enthousiaste animatoren!



Ben je tussen 14 en 25 jaar? Dan kreeg je thuis 
een brief toegestuurd waarmee je een leuke 
totebag vol nuttige en leuke gadgets kan afhalen 
bij de jeugddienst. Je kan het pakket persoonlijk 
afhalen in Laekelinde op dinsdag, woensdag of 
donderdagnamiddag tussen 12 en 16 uur. Vergeet 
zeker je brief niet!

! opgepast: zolang de voorraad strekt.

Totebag voor alle 
14 tot 25-jarigen!

Ook in februari staan de JAC-medewerkers 
nog steeds klaar om jongeren op dinsdag en 
donderdag te ontvangen. Vanuit vertrouwen 
helpen de JAC-medewekers je bij jouw vragen 
of helpen ze je verder op weg. 

Heb je een vraag, kan je wat raad gebruiken, 
zoek je een moment van rust of wil je gewoon 
even ventileren? Kom dan op dinsdag tussen  
12 en 16 uur of donderdag tussen 15 en 18.30 
uur naar Laekelinde, Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-
Leeuw.

Je hoeft geen afspraak te maken en de onder-
steuning is volledig gratis. Geen enkele vraag is 
taboe!

Nood aan 
ondersteuning?  
Info? Een babbel  
of wil je gewoon 
even ventileren?
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Pop-up skating 
Leren skaten? Dat kan tijdens onze super coole  
skate-initiaties op woensdag 10 en 17 februari.
Van 13.30 tot 15 uur voor 6 tot 12 jarigen en van  
15.30 tot 17.30 voor +12 jarigen. 
De deelname is gratis, maar inschrijven is wel ver-
plicht want het aantal deelnemers is beperkt! Skate- 

board en bescher-
mingsmateriaal kan 
je ter plaatse lenen. 
We komen samen 
aan Jeugdcentrum 
Laekelinde. 

Vrij skaten kan  
natuurlijk ook en dat 
op dinsdag 16 en 
donderdag 18 februari 
tussen 11 en 18 uur. 

   
jeugddienst@ 
sint-pieters-leeuw.be  
of T 02 370 28 80.



De bibliotheek schakelt samen 
met de andere bibliotheken 
in Vlaams-Brabant over 
naar een ééngemaakt 
bibliotheeksysteem. Hierdoor 
worden alle bibliotheken 
verplicht om even te sluiten. 
Wie in deze periode boeken 
of ander materiaal moet 
inleveren, mag deze wat 
langer houden. We verlengen 
de inlevertermijn zodat je 
geen boete krijgt.
Op 1 maart is iedereen 
opnieuw welkom in onze bib!

De bib sluit even de deuren van 19 februari tot 28 februari. 

Hype? Hype! Tegenwoordig heeft iedereen een 
eigen YouTube-kanaal. Wil je weten hoe je jouw 
kanaal nog beter en origineler maakt? In dit kamp 
leer je je eigen vlogs filmen en monteren. Je bedenkt 
how-to-filmpjes, challenges, draw my life video’s en 
zo veel meer! 

Voor wie? Kinderen geboren tussen 1 januari 2008  
en 31 december 2012.
Wanneer? Maandag 15 tot en met woensdag  
17 februari 2021. Telkens van 9 tot 16 uur. Opvang 
wordt voorzien van 8 tot 17 uur. 
Waar? Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6,  
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs en inschrijven? 37,5 euro, inschrijven via  
www.ticketgang.be.

Youtube-kamp 
Villa Basta
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Rukkelingen
In de schaduw van de 300 meter hoge zendmast ligt het gehucht Rukkelingen. Nu het winter is en er geen 
blaadjes aan de bomen hangen, wordt het kasteel goed zichtbaar vanaf de weg. 

Eind 1700 was het oude kasteel zo goed als 
verdwenen en bestond het gehucht nog uit 
drie grote hoeves en enkele kleine huisjes 
van landarbeiders. Deze situatie is goed af te 
lezen op de kaart van Ferraris (1777). 

Links zie je de overblijvende gebouwen van 
het oude kasteel van Rukkelingen, duidelijk 
herkenbaar door de vierkante watergracht 
die het complex nog omringt (1). Rechts 
bovenaan op de kaart vind je de vierkants-

Maar wist je dat dit het tweede, “nieuwe” kasteel van Ruk-
kelingen is? Het oorspronkelijke kasteel stond iets verder-
op langs de Bosveldbaan. Vandaag blijft enkel nog een 
woonhuis over, maar veel Leeuwenaars zullen de plek nog 
kennen als café De Ghieslerr.

Het gehucht Rukkelingen had naast een kasteel ooit een 
eigen kapel en tiendeschuur en was de bakermat van het 
geslacht Rukkelingen die al in de veertiende eeuw op-
duikt. Mogelijk was de Ketelbeek die hier stroomt ooit als 
Ruckelbeek gekend en stamt de naam daarvan.

1. Het oude kasteel van Rukkelingen.
2. Hof ter Heiden
3. Hoeve die later werd omgevormd 
 tot huidige Kasteel van Rukkelingen
4. Kapel van Rukkelingen

1

4

2

3

Rukkelingen 1777
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hoeve, het Hof ter Heide, wat 
ook vandaag nog een wer-
kend landbouwbedrijf is (2).

Rechtsonder een iets be-
scheidenere hoeve, waar 
wel al een mooie dreef naar-
toe leidt (3). Deze laatste 
hoeve zou iets later worden 
omgevormd tot het huidige 
kasteel van Rukkelingen.

Ook de kapel van Rukke-
lingen staat nog op deze 
kaart afgebeeld: het rode 
vierkantje met kruis op het 
kruispunt van drie wegen, 
ten zuiden van het oude 
kasteelcomplex (4).

Het nieuwe kasteel
Het domein van de derde hoeve werd in 1801 aan-
gekocht door Jean-Baptiste Dansaert. Deze Brusselse 
advocaat zou in 1808 maire worden van Sint-Pieters-
Leeuw, burgemeester aangesteld door het Frans 
Regime. Vanaf dan zal het domein enkele keren van 
eigenaar veranderen, waarbij het stelselmatig wordt 
vergroot en het kasteel uiteindelijk zijn huidige vorm 
krijgt. De bekendste eigenaar is Victor Malou. Zijn 
naam is intussen vereeuwigd doordat het gemeen-
tebestuur deze straat naar hem herdoopte nadat hij 
sneuvelde in de eerste wereldoorlog. Zijn vader had 
ook werken aan het kasteeldomein laten uitvoeren: 
het oude pachthof werd vervangen door het huidige 
dienstgebouw in 1873 en een tiental jaren later werd 
aan de rand van de gedeeltelijk ommuurde moes-
tuin serres gebouwd.

Op de stafkaart van 1891 zien we het nieuwe kas-
teeldomein in haar glorietijd, een schril contrast met 
het oude kasteel waarvan nu niets meer overblijft 
behalve een kleine woning.

Nieuwe landschapsarchitectuur
Diezelfde kaart toont wel een andere bijzonderheid: 
het domein Rukkelingen kan beschouwd worden als 
een vroeg voorbeeld van een extravert aanlegcon-
cept.  Daarbij is het uitzicht minstens even belangrijk 
als het domein zelf. De structuur van de tuin of het 
park en de ligging en oriëntatie van het landhuis 
staan in functie van het omgevende landschap. Dit 
was een nieuwe benadering van parkaanleg dat 
rond 1900 een grote vlucht zal nemen. 

In dit geval zie je een opening van het kasteel richting 
noordoosten, waar geen bomen het uitzicht belem-
meren. Door deze opening is immers de skyline van 
Brussel te bewonderen, met de toren van het stadhuis! 

Als Victor Malou rond 1880 de lusthof laat uitbreiden, 
behoudt hij duidelijk dit zicht op Brussel. Rechts van 
de vista ligt het landschappelijk park, links ervan de 
moestuin, serres en boomgaard. De huidige structuur 
van het domein dateert nog uit deze periode.

Rukkelingen 1891
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Rukkelingen 1865


