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SOS zakgeld!

Een centje om iets leuks te 
kopen, je vrienden te trakte-
ren of zelfs te sparen. Zakgeld 
krijgen is altijd leuk meegeno-
men. Je ouders mogen je 
zakgeld geven, maar zijn dat 
zeker niet verplicht. Toch 
doen heel wat ouders een 
duit in het zakje, zodat je zelf 
kan beslissen welke dingen je 
wel of niet koopt. Zo heb je 
niet alleen de vrijheid om er 
wat leuks mee te doen, maar 
leer je ook gaandeweg hoe 
je het best omgaat met het 
geld dat je kreeg. 

Wat kan je doen als je zakgeld 
niet voldoende is? 
Maak eens een overzicht van 
alles wat je uitgeeft. Het kan 
misschien zijn dat je voldoen-
de zakgeld krijgt, maar dat je 
geld uitgeeft aan onnodige 
dingen. Wat vind je écht be-
langrijk, wat kan even wach-
ten? Met dat overzichtje kan 
je het gesprek aangaan met 
je ouders over hoeveel zak-
geld je kan krijgen. 

Met deze vragen kan je alvast 
het gesprek met je ouders 
aanknopen:
- hoeveel zakgeld krijg ik en 

wanneer;
- wat moet, kan en wil ik zelf 

graag betalen;
- wat betalen je ouders nog 

voor jou? 

Natuurlijk kan je er zelf ook 
voor zorgen dat je een extra 
centje hebt. Wat dacht je 
bijvoorbeeld van een studen-
tenjob? 

Wij vroegen aan twee Leeuwse 
jongeren, Laurence (21 jaar) 
en Theo (16 jaar), of zij zakgeld 
krijgen en wat ze met dat geld dan 
het liefste doen!

Hoeveel en hoe vaak krijg je 
zakgeld? 
Laurence: ‘Ik was 13 jaar toen ik 
voor de eerste keer zakgeld 
kreeg: een mijlpaal! Oorspronke-
lijk startten mijn ouders met een 
bedrag dat nu bescheiden lijkt, 
maar als 13-jarige voelde 30 euro 
per maand aan als een astrono-
misch bedrag. Naarmate ik ou-
der werd, kreeg ik meer.’

Theo: ‘Ik krijg geen zakgeld op 
vaste tijdstippen. Ik krijg geld als 
ik iets wil kopen of iets nodig 
heb. Ook bij speciale gelegen-
heden krijg ik wel eens een ex-
traatje.’

Vind je dat je voldoende zakgeld 
krijgt? 
Laurence: ‘Ik ben meer dan tevre-
den met mijn zakgeld. Er zijn 
heel veel jongeren die geen 
zakgeld krijgen omwille van fi-
nanciële moeilijkheden van de 
ouders.’

  Laurence vond het een echte 
mijlpaal toen ze voor het eerst 
zakgeld kreeg!

Buurthuis

Buurthuis 1601 kan je op weg 
helpen naar een studentenjob
Ben je op zoek naar een stu-
dentenjob maar heb je geen 
idee hoe je dit moet aanpak-
ken? Het lijkt misschien moei-
lijk, maar met de juiste info op 
zak gaat het alvast een pak 
gemakkelijker. Buurtwerkers 
kunnen je helpen met het op-
stellen van je CV, geven prakti-
sche tips en lezen je CV na. Ze 
kunnen je informeren over de 
werking van interimbureaus en 
geven je alle informatie over je 
rechten, plichten en de regels 
die verbonden zijn aan studen-
tenjobs.

Ben je geen student meer 
maar heb je toch vragen over 
hoe je het best op zoek gaat 
naar een job? Ook dan kan je 
bij het buurthuis 1601 terecht 
met je vragen.

buurthuis 1601,
Kerkstraat 10, 1601 Ruisbroek,
1601@groepintro.be, 
• Jan: T 0478 95 21 26
• Sofie: T 0472 46 07 67
• Wim: T 0476 17 40 69
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Theo: ‘Hoewel ik geen zakgeld op 
vaste tijdstippen krijg, vind ik dat 
ik voldoende geld krijg. Ik kan 
steeds kopen wat ik wil. Als ik iets 
extra vraag, krijg ik het meestal 
wel.’

Krijg je extra geld wanneer je niet 
toekomt? 
Laurence: ‘Ik moet met mijn zak-
geld geen extra’s vragen. Mijn 
zakgeld dient puur voor mijn per-
soonlijke extra’s. Ik moet er bij-
voorbeeld geen kledij van ko-
pen. Tijdens de schoolvakanties 
zorg ik zelf voor een extra inko-
men als jobstudent. Dat loon 
mag ik houden en spaar ik of hou 
ik bij om iets extra te kopen.’ 

Theo: ‘Als ik echt tekort kom leg-
gen mijn ouders wel eens een 
centje bij om eens iets duurder te 
kopen.’

Maak je een planning op om te 
kijken hoeveel geld je hebt en 
waaraan je het zal uitgeven? 
Laurence: ‘Zelf maak ik geen plan-
ning. Ik ben me wel zeer bewust 
van mijn uitgaven, wat mij toe-
laat in te schatten wat ik wel of 
niet kan doen. Ik zou me natuur-
lijk anders kunnen opstellen en 
telkens meer geld vragen aan 
mijn ouders, maar dat geeft wei-
nig blijk van respect. Ik ben al blij 
dat ik zakgeld krijg en probeer 
hier bijgevolg respectvol mee om 
te gaan.' 

Theo: ‘Niet echt, ik kijk eerst naar 
de prijs van wat ik wil kopen en 
dan kijk ik of ik voldoende geld 
heb. Is dat niet het geval, dan 
wacht ik nog even of vraag ik 
een extraatje aan mijn ouders.’

Aan wie vraag je raad over geld? 
Praat je erover met vrienden of 
met je ouders? 
Laurence: ‘Mijn ouders en ik gaan 
gemakkelijk in gesprek over geld. 
Het gaat niet altijd over geld krij-
gen, maar ook over de rol van 
geld in onze maatschappij. Soms 
moet je ook 'neen' kunnen zeg-

gen. Dat is een reality check, 
maar het biedt me ook inzichten 
over hoe je met geld moet om-
gaan. Het is niet vanzelfsprekend 
voor iedereen om rond te ko-
men. Het is een onderwerp waar-
over ik open kan praten met ou-
ders, familie of vrienden. Geld is 
geen taboe.’

Theo: ‘Met mijn ouders kan ik er 
het best over praten. Zij geven 
me advies over de prijs van za-
ken die ik wil kopen of beter niet 
zou kopen.’

Waarvoor gebruik je je zakgeld? 
Laurence: ‘Ik gebruik het om mijn 
telefoonrekening en hobby’s te 
betalen, als ik naar een feestje 
wil gaan of extra’s wil kopen die 
mijn ouders overbodig vinden.’

Theo: ‘Voor snacks als ik van 
school kom of soms voor een 
spelletje dat ik op de playstation 
kan spelen.’

Waar kan je absoluut geen geld 
aan uitgeven?
Laurence: ‘Aan een nieuwe GSM. 
Voor mij is dat puur functioneel: 
zolang het werkt heb ik geen 
nood aan de nieuwste modellen.‘

Theo: ‘Aan sigaretten! Dat vind ik 
echt vies en het is bovendien 
slecht voor je gezondheid!’

Spaar je soms?
Laurence: ‘Enkel op vlak van hob-
by’s spaar ik. Die mogen wat ex-
tra geld kosten. Ik doe er dan 
ook moeite voor en laat met ple-
zier wat extraatjes vallen om ze 
te kunnen betalen. Daarnaast 
probeer ik te sparen als buffer 
voor de toekomst. Op eigen be-
nen staan vraagt toch wat finan-
ciële vrijheid.’

Theo: ‘Ja, ik spaar voornamelijk de 
centjes die ik krijg voor speciale 
gelegenheden zoals mijn verjaar-
dag of kerstmis. Dan kan ik eens 
een duurdere aankoop doen. Nu 
spaar ik bijvoorbeeld voor een 

nieuwe fiets! Ik zal dit jaar ook 
voor de eerste keer een vakan-
tiejob hebben. Dat geld zet ik 
zeker op mijn spaarrekening voor 
later.’

Wil je zelf nog wat kwijt? 
Laurence: 'Geld maakt niet geluk-
kig, daar is iedereen het over 
eens. Maar beschikken over vol-
doende geld biedt wel comfort. 
Ik denk voldoende verstandig te 
zijn om op een respectvolle ma-
nier met geld om te gaan.'

Wil je je zuurverdiende 
centjes echt onder contro-
le houden? Heel wat apps 
kunnen je daarbij helpen! 
Zo is er de app ‘wakosta’ 
die je gratis kan downloa-
den. Je kan er al je inkom-
sten en uitgaven in inge-
ven en de app berekent 
voor jou wat je elke week 
of maand overhoudt. Dat 
geld kan je dan weer aan 
andere dingen uitgeven of 
natuurlijk sparen voor later! 
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JAC: het Jongeren Advies Centrum

Het Jongeren Advies Centrum is 
er voor jongeren van 12 tot 25 
jaar. Het JAC kan je helpen met 
al je vragen of problemen. Heb je 

problemen thuis? Ben je op zoek naar een eigen 
stek? Heb je vragen over seks, drugs, pesten … Heb 
je informatie nodig over zelfstandig wonen of over 
je rechten en plichten? Je kan er terecht met elke 
vraag!

Bij de meeste JAC’s wandel je binnen zonder af-
spraak. Er zijn meer dan 50 centra in Vlaanderen. 

Info: www.caw.be/jac

TEJO: therapeuten voor jongeren

Zie je het even niet meer zitten? 
Dan kan je binnenspringen bij 
Tejo om je verhaal te doen. Tejo 

geeft therapeutische begeleiding voor jongeren 
van 10 tot en met 20 jaar. Ook zonder een afspraak 
kan je bij TEJO terecht. Je kan er een tiental sessies 
met een professionele therapeut krijgen.  

Nood aan 
gesprek? Gratis  
en anoniem naar 
de psycholoog, 
dat kan!
Het laatste jaar was allesbehalve evident. Corona 
zorgde ervoor dat je sociaal leven on-hold werd 
gezet, je je hobby’s niet of op een andere manier 
moest beleven, je niet op een normale manier naar 
school kon en voor zo veel meer moeilijke momen-
ten. Dat kan bovenop de zorgen die je misschien al 
had erg beginnen wegen. Maar wist je dat je op 
heel wat plaatsen terecht kan om je hart te luch-
ten? Je kan als jongere gratis psychologische hulp 
krijgen zonder dat iemand anders het weet. Wij zet-
ten enkele mogelijkheden voor jou op een rijtje.

De gesprekken zijn gratis en anoniem: je kan ook 
zonder de toestemming van je ouders bij TEJO 
terecht. 

Info: www.tejo.be

CLB: Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Elke erkende school in Vlaande-
ren werkt samen met een cen-
trum voor leerlingenbegeleiding 
(CLB). Het CLB kan je helpen bij 

vragen over leren en studeren, je onderwijsloop-
baan, je mentaal welzijn (depressie, stress, angst, 
pestproblemen, moeilijke thuissituatie …) en preven-
tieve gezondheidszorg (gezondheidsproblemen, 
druggebruik, overgewicht …). Het CLB werkt gratis 
en anoniem als je dat wil. 

Info: www.clb.be

Hé, het is oké
om hulp

te vragen!
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Begeleiders Zomerschool

Zwembad 
Wildersportcomplex 
blijft open!
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Wil je liever chatten, 
bellen of mailen?

Hier staat gratis en 
anoniem een luisterend 
oor voor je klaar:
• Awel: Awel.be of 
 bel 102
• JAC: www.caw.be of  

T 02 613 17 02
• CLB: bel, mail of chat 

via clbchat.be
• Tele-onthaal: 
 tele-onthaal.be of
 bel 106
• Zelfmoord1813: 
 Bel 1813, mail of chat

Hé, het is oké
om hulp

te vragen!

Van 2 tot en met 13 augustus organiseert de gemeente opnieuw 
een zomerschool om leerlingen op een speelse en interactieve 
manier extra oefenkansen aan te bieden.

Om van de zomerschool een succes te maken, zijn we nog op 
zoek naar leerkrachten en begeleiders. Voor het geven van deze 
begeleiding kan je rekenen op een financiële vergoeding. Wil jij 
onze leerlingen helpen en ben je geïnteresseerd om aan de slag 
te gaan op onze zomerschool?

Stuur dan een mailtje naar zomerschool@sint-pieters-leeuw.be 
voor meer informatie!

Onze gemeente startte met de afbraakwerken van de sporthal 
van het Wildersportcomplex. Het zwembad blijft open tijdens de 
werken. Je kan dus gewoon een heerlijk plonsje blijven nemen 
tijdens de vertrouwde openingsuren. 

Openingsuren:
• maandag van 16 tot 18 uur;
• dinsdag van 16 tot 19 uur;
• woensdag van 14 tot 19 uur;
• donderdag van 16 tot 19 uur;
• vrijdag van 16 tot 19 uur;
• zaterdag van 13 tot 16.45 uur;
• zondag 9 tot 15.45 uur.
 

Wildersportcomplex, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 
T 02 371 14 24, sportdienst@sint-pieters-leeuw.be 

We blijven

© Pieter Coomans  
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Niet te stoppen
Angie Thomas  
Bri is zestien en wil een van de grootste rappers ter wereld worden. En ze heeft wat te bewij-
zen, aangezien haar overleden vader een echte raplegende is. Maar dan wordt Bri’s moeder 
ontslagen en wordt overleven haar prioriteit. Bri uit al haar frustraties in haar raps. Het is nu 
geen kwestie meer van willen: ze móét het maken! Angie Thomas, bekend van ‘The hate u 
give’, werpt opnieuw het licht op de problemen waar Afro-Amerikanen in de Verenigde Sta-
ten nog elke dag mee worstelen.

De wrede prins
Holly Black  
De Wrede Prins is het eerste deel uit een nieuwe serie van Holly Black, bekend van o.a. de 
Spiderwick Chronicles en de Magistrum-serie. 
Nadat Jude's ouders op gruwelijke wijze vermoord worden door de voormalige geliefde van 
haar moeder, worden zij en haar zusjes meegenomen naar het elfenland Elfhame. Hier vech-
ten zij tegen discriminatie en bedreiging door hun menselijke afkomst. 

De testamenten
Margaret Atwood 
Vijftien jaar na de gebeurtenissen in ‘Het verhaal van de Dienstmaagd’ heeft het totalitaire 
regime van de republiek Gilead nog altijd de macht in handen, maar van binnenuit begint 
het scheuren te vertonen. Hier komen de levens van drie verschillende vrouwen samen, met 
mogelijk explosieve gevolgen.

‘De testamenten’ is Atwoods langverwachte, adembenemende vervolg op het boek en zeer 
succesvolle tv-serie ‘The Handmaid’s Tale’.

Schildpadden tot in het oneindige
John Green 
Bijna zes jaar na het overweldigende succes van ‘Een weeffout in onze sterren’, schrijft 
John Green opnieuw een briljante en onvergetelijke roman.

Het begint allemaal met een nieuwsbericht over een voortvluchtige miljardair en het vooruit-
zicht op een grote beloning voor de gouden tip over zijn verblijfplaats. ‘De mens kan doen 
wat hij wil, maar hij kan niet willen wat hij wil.’ Met dit citaat van Schopenhauer opent John 
Greens nieuwste roman …

Jongeren, tijd voor een goed boek!
Is het niet heerlijk om in een boek te duiken en compleet te kunnen ontsnappen aan de realiteit? Je laten voeren 
naar een andere wereld, je inleven in je favoriete personage? Ook aan jongeren heeft de bibliotheek heel wat 
leesvoer te bieden. In het Nederlands of liever in het Engels? Het boek of het e-boek? Het maakt niet uit, we 
hebben het allemaal! 

NL

NL

NL

NL

EN

EN

EN

EN
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De kick
Helen Vreeswijk 
Vijf zestienjarige vrienden wonen in een chique buurt. Ze hebben alles wat hun hartje begeert, 
maar ze vinden hun leven saai. Geïnspireerd door een gangsterfilm besluiten ze een wraakac-
tie uit te voeren. Na deze actie raken ze verslaafd aan de spanning, de angst en het gevaar. 
Om de beurt kiezen de jongens een nieuw slachtoffer. Ze gaan steeds verder en proberen 
elkaar te imponeren. Tot het gruwelijk misgaat ...

Memento
Mathieu Reynès
Stripreeks: Harmony 

Wanneer de jonge 
Harmony met 
geheugenverlies 
wakker wordt op 
een onbekende 
plek, heeft ze maar 
weinig dat haar 
kan helpen om 
haar situatie te 
begrijpen: ze kent 
de naam van haar 
gastheer, hoort 
vreemde stemmen 
in haar hoofd én ze 
blijkt een nieuw-
gevonden aanleg 
voor telekinese te 
hebben.

Zwarte schapen 
Benjamin Von 
Eckartsberg
Stripreeks: Gung Ho
(5 delen)

In een nabije 
toekomst is de 
mensheid volledig 
uitgedund en blijkt 
de beschaving niet 
meer te zijn dan 
een zoete herinne-
ring. Heel Europa is 
een gevarenzone 
geworden waar 
overleven alleen 
nog mogelijk is in 
steden en versterk-
te dorpen. Regels 
zijn belangrijk in 
de gevarenzone. 
Zelfs een kind weet 
dat, totdat het een 
tiener wordt ... 

Doorsnee
Phaedra Derhore

Phaedra kijkt in de 
spiegel en wil iets 
anders zien dan 
wat ze ziet. Daar-
enboven is ze de 
vooroordelen van 
de mensen meer 
dan beu. Ze neemt 
een ingrijpende 
beslissing om tot 
een normaal leven 
te komen: een 
maagverkleining. 
In deze openharti-
ge graphic novel 
vertelt Phaedra 
hoe haar gewicht 
haar relatie met 
eten heeft verziekt, 
en hoe ze tot het 
radicale besluit 
kwam om haar 
leven grondig een 
andere richting uit 
te sturen ... 

Montaillou
Nathan Fairbairn
Stripreeks: De vuurpoel 
(3 delen)

Het jaar is 1220. In 
de Franse Pyre-
neeën leidt baron 
Simon van Mont-
fort al jaren een 
kruistocht tegen de 
Katharen. Als een 
ruimteschip met 
weerzinwekken-
de buitenaardse 
wezens neerstort in 
de bergen, worden 
beide partijen met 
nieuwe gevaren 
geconfronteerd, 
die ze amper kun-
nen bevatten …

Dirkjan
Mark Retera
Stripreeks (26 delen)

Hij is een uitge-
sproken nerd en hij 
bestookt al enige 
jaren de lezers 
met zijn droge 
humor. Of het 
nu over korfbal 
gaat of over een 
atoomoorlog, over 
een gekkenhuis of 
over de wintersport, 
de cartoons van 
Retera zijn altijd 
even verrassend 
en humoristisch. 
Ieder album staat 
vol met spitsvon-
dige grappen van 
ogenschijnlijke een-
voud en juist daarin 
schuilt de kracht 
van deze strip.

NL

Strips worden gelezen door kinderen én volwassenen.
In de bibliotheek vind je een heel uitgebreid aanbod 
stripverhalen. Hieronder een selectie waar jongeren zeker 
veel leesplezier aan zullen beleven.
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Vroegere herdenkingen van WOII 
Verleden jaar herdachten we de 75ste verjaardag van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Corona gooide ook toen roet in het eten van deze 
herdenkingsmomenten. Wij blikken deze maand in Erfgoed Express terug 
op de manier waarop we in het verleden onze hulde betuigden aan de 
slachtoffers van deze vreselijke oorlog. 

Jaren ‘40 – ‘50
In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog 
leefden de huldebetogingen sterk in onze 
maatschappij. De gebeurtenissen lagen 
immers nog vers in het geheugen van zij die 
vochten aan het front, de vele slachtoffers en 
hun familie en vrienden. De jaarlijkse herden-
kingsmomenten waren dan ook een sterk 
gemeenschapsgebeuren waaraan verenigin-
gen, afgevaardigden van de regering, het 
leger, de koning, scholen, het gemeenteperso-
neel en het politiepersoneel deelnamen. Dat 
getuigen ook de vele briefhoofden van de 
verenigingen die aan de herdenking van 1948 
in Ruisbroek deelnamen. 

1953: een nieuw monument
In 1953 kreeg Ruisbroek er een nieuw monu-
ment bij. Het oorspronkelijke herdenkingsmo-
nument, ter ere van de slachtoffers van de 
Eerste Wereldoorlog, werd in 1940 door de in-
vallende Duitsers geroofd. 12 jaar later besliste 
men een nieuw monument op te richten naar 
een ontwerp van Hildebert Derre: een Belgisch 
beeldhouwer die voornamelijk busten maakte 
van vooraanstaande Vlamingen zoals Guido 
Gezelle en Ernest Claes. De plechtige onthul-
ling die plaatsvond op de Gemeenteplaats  
– nu beter bekend als het Kerkplein – werd op 
11 november 1953 gehouden. 
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De plechtigheid begon met een mis, gevolgd door 
de onthulling van het monument en een heuse op-
tocht van schoolkinderen en verenigingen naar de 
graven van de gesneuvelden op het gemeentelijk 
kerkhof. 

De stoet bestond uit een afvaardiging van maar liefst 
38 verenigingen zoals ‘De Vooruitziende Vrouw’, ‘Vis-
sersmaatschappij De Gouden Pennevissers’ en ‘Ko-
ninklijke Toneelkring de Brabantszonen’. Dit toont aan 
dat het verenigingsleven zeer rijk was. Vijf van deze 
verenigingen vonden hun oorsprong bovendien 
rechtstreeks in WOII, zoals de weerstandsorganisatie 
B.N.B. en het Geheim Leger maar ook oorlogsver-
minkten en oud-strijders hadden een eigen vereni-
ging. De stoet werd afgesloten door de familieleden 
van de oorlogsslachtoffers.

  Een andere mooie gedenksteen vind je op de  
begraafplaats van Ruisbroek.

Jaarlijkse ‘huldebetogingen’: 
weetjes

• In 1975 werd er een bevrijdingsboom ge-
plant voor het gemeentehuis van Ruisbroek, 
het huidige Sociaal Huis, ter ere van de 
30ste verjaardag van de bevrijding. Je vindt 
hier ook een kleine gedenksteen voor een 
aantal Ruisbroekse gesneuvelden van WOII. 
Deze werd in 1970 ingehuldigd.

• De nationale vereniging der Belgische 
oorlogsvrijwilligers organiseerde jaarlijks en 
schoonheidswedstrijd: ‘Het mooiste kindje 
van België’. In 1970 ging die door in het ge-
meentehuis van Sint-Pieters-Leeuw.

• De oudstrijdersvereniging van Zuun en Rink, 
die zijn lokaal had ‘In de Koning van Spanje’ 
aan de Bergensesteenweg, organiseerde 
jaarlijks een wedstrijd voor de schoolkinde-
ren. Zij werden opgeroepen om een opstel 
te schrijven over de herdenking. De mooiste 
schrijfsels maakten kans op drie boeken ter 
waarde van 250, 150 of 100 frank, handelen-
de over België of Congo.

• Tot in de jaren zeventig werd er een speciale 
bus ingelegd die door heel Leeuw reed om 
mensen op te halen voor de plechtigheid.

  Affiche onthulling gedenksteen 

 De volgorde van de stoet werd  
nauwkeurig vastgelegd.



© Rudy J. Luijters
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De verrassende 
verbeelding

Je bent gespecialiseerd in 
subjectieve atlassen. Leg eens uit 
wat dat zijn.
'Met een subjectieve atlas bren-
gen we een stad, regio of land 
van binnenuit in kaart. We werken 
samen met bewoners en gaan 
na hoe zij de omgeving beleven 
en wat hun perceptie is. Het is 
ook een manier om ontmoeting 
te stimuleren, want we proberen 
een zo divers mogelijke lokale 
gemeenschap bij het project te 
betrekken. Wie deelneemt, gaat 
dus nadenken over zijn of haar 
relatie met een bepaalde plek. 
Deze heel subjectieve bevindin-
gen worden door de bewoners 
in perspectief gezet met kaarten, 
grafische verbeeldingen, teke-

ningen en foto’s en uiteindelijk 
samengebracht in de subjectieve 
atlas.'

Voor de Nederlandse stad 
Leeuwarden werd je gevraagd 
om het proces van subjectieve 
kaarten mee te begeleiden. Hoe 
ging dit in zijn werk?
'Leeuwarden was in de running 
voor de titel van culturele hoofd-
stad en door mijn subjectieve 
atlas van Fryslân, vroegen ze om 
een soortgelijke publicatie te 
maken over deze stad. Ik stelde 
voor om vijf subjectieve kaarten 
te maken. Vijf lokale ontwer-
pers en kunstenaars gingen met 
bewonersgroepen elk rond een 
zelfgekozen thema aan de slag: 

rust, nacht, reis, nat en spel. Mijn 
taak was om het geheel in goede 
banen te leiden en te zorgen 
voor de visuele vertaalslag ervan. 
Alle thema’s werden op een 
originele manier uitgewerkt. Voor 
‘Nacht’ bijvoorbeeld werd een 
nachtwandeling georganiseerd. 
Bewoners gingen op stap van het 
donkere Leeuwarderbos tot aan 
de sterk verlichte binnenstad. Ze 
kregen de opdracht om te fluis-
teren tijdens de wandeling, zodat 
ze open konden staan voor de 
geluiden, geuren en kleuren van 
de omgeving. Lichtvervuiling was 
een belangrijk aspect dat aan 
bod kwam, maar ook de vraag 
wat je wel of niet wil zien van je 
omgeving.' 

Beleven we onze omgeving anders 
tijdens de nacht?
'Wanneer je in de nacht naar het 
landschap kijkt, heeft je lichaam 
een andere manier van zijn. Dit 
heeft een invloed op hoe je naar 
je omgeving kijkt. Bovendien 
heeft de nacht een speciaal ef-

Zie je de straatlichten als lichtvervuiling of als een zegen voor 
verkeersveiligheid? Op welke plaats ervaar jij rust? De manier waarop 
we kijken naar de wereld rond ons is zeer persoonlijk. En daar weet 
ontwerper en onderzoeker Annelys De Vet uit Sint-Pieters-Leeuw alles 
over. Op een visuele manier vertaalt ze de regio, bekeken door de ogen 
van wie er leeft. Open je ogen, zet je voelsprieten op en laat je meeslepen 
op een boeiende ontdekkingsreis van Nederland tot het Pajottenland. 



13

Kindvriendelijke 
mountainbikeroutes

fect: het niet goed zien van elkaar, zorgt voor an-
dere gesprekken. Ik geef les in een masteroplei-
ding en aan het begin van het schooljaar leef ik 
met de studenten enkele dagen in en rond onze 
hoeve. Wanneer de vuurkorf aangaat, komen de 
magische momenten. Dat voel ik hier thuis ook. 
Vrijwel iedere nacht horen we prachtig de me-
lancholische roep van de bosuilen. Onze ‘eigen’ 
bosuil, die huist in de schuur, zien we zelden ook al 
weten we dat hij uitgevlogen is en op een tak in 
de oude Lindeboom zit. Boeiende momenten.'

Hou jij van de nacht?
'Met name het laatste deel van de nacht, de heel 
vroege ochtend. Wanneer iedereen nog slaapt, 
de zon opkomt en de kippen wakker worden. 
Stap voor stap komt de wereld binnen en ik ben 
dan net iets eerder (lacht). Het is vooral ook fijn 
dat dit een moment is dat niemand een beroep 
doet op mij en daar kan ik enorm van genieten.' 

Lijkt het uitwerken van een subjectieve atlas of 
subjectieve kaarten voor het Pajottenland en de 
Zennevallei je iets?
'Dat zou ik fantastisch vinden! Ten eerste omdat 
ik hier woon. Wanneer ik bijvoorbeeld een tocht 
te paard maak, dan voel ik het landschap intens 
en dit beïnvloedt ook mijn manier van denken. 
Ik waardeer ook enorm de historische verbin-
dingen in dit landschap, bijvoorbeeld als ik door 
een holle weg wandel. Misschien ben ik me daar 
nog bewuster van doordat ik in Nederland ben 
opgegroeid waar in het landschap door de im-
mense schaal van de ruilverkavelingen nog veel 
vaker de historische verbindingen zijn verbroken. 
Bovendien ben ik benieuwd wat andere inwo-
ners van het Pajottenland te vertellen en vooral 
te verbeelden hebben over hun regio. Het is een 
andere vorm van uitdrukken van wat we van 
waarde schatten en willen koesteren, delen en 
zien in onze eigen regio.'

Benieuwd hoe zo'n subjectieve atlas eruit ziet? 
Neem dan zeker een kijkje op de website van 'sub-
jective editions' via www.subjectiveeditions.org.

De 3 mountainbikeroutes in onze gemeente krijgen 
het label ‘Kindvriendelijke route’. Heel wat ouders 
zijn, zeker tijdens deze coronapandemie, op zoek 
naar leuke buitenactiviteiten om samen te doen 
met hun kinderen. De mountainbikeroutes van Sport 
Vlaanderen hebben op dat vlak heel wat troeven en 
bieden ook vele leuke alternatieven voor gezinnen 
die wat meer uitdaging zoeken en niet bang zijn om 
zich vuil te maken.

Sport Vlaanderen screende al zijn routes op basis van 
enkele criteria die een route kindvriendelijk maken 
zoals;
- de afstand van de lus (minder dan 20 km);
- de goede bereidbaarheid (afhankelijk van de 

ondergrond);
- faciliteiten en extra beleving op de route
 (zoals bv. picknickplaats, speelbos, speeltuin, enz.).

Op basis van deze criteria kregen de 3 mountain-
bikeroutes van Sint-Pieters-Leeuw (de groene, de 
blauwe en de rode lus) het label van kindvriendelij-
ke route. We zijn ook fier dat niemand minder dan 
Vlaams minister van Sport, Ben Weyts, de lancering 
van deze routes in Sint-Pieters-Leeuw zelf kwam 
inhuldigen. 

Wens je graag meer info over onze routes? Surf dan 
naar www.sint-pieters-leeuw.be/vrije-tijd/sport/ 
sportactiviteiten/mountainbikeroute

Heb je een UiTPAS? Dan kan je 10 UiTPAS-punten 
inruilen voor een gratis mountainbikeplan van  
Sint-Pieters-Leeuw!

Lees meer interessante artikels over cultuur, 
toerisme, streekidentiteit, natuur en land-
schap of erfgoed in het gratis regiomaga-
zine PenZine. Je vindt een overzicht van 
alle verschenen nummers online of haal 
een gratis exemplaar in één van de 500 
verdeelpunten in de hele regio. Je vindt 
alle magazines en een lijst van verdeelpun-
ten op www.pajot-zenne.be.



Hartelijk Leeuw
Vrijwilligers, begeleiders, verenigingen, (sport)clubs … elke dag zetten tal van mensen 
zich in om van Leeuw een warme, bruisende gemeente te maken. Hoog tijd om deze 
hartverwarmende verhalen in de kijker te zetten.

In april konden jullie een naam insturen voor ons 
nieuwe (t)huis waar de bib en alle vrijetijdsdiensten 
(dienst Cultuur, Toerisme en Erfgoed, de dienst Jeugd 
en de dienst Sport) in 2022 samenkomen onder één 
dak en nog meer zullen samenwerken aan crea-
tieve, ontspannende, boeiende … projecten. Jullie 
input was voor ons van groot belang, want het moet 
immers een (t)huis worden van iedereen! Daarom 
maakte de gemeente graag extra promo voor dit 
participatietraject en dat gebeurde onder meer in 
de vorm van een keitof filmpje! Wij geven enkele leu-
ke foto’s mee van een ontzettend toffe dag. Hartelijk 
dank aan iedereen die met veel enthousiasme mee-
werkte aan het filmpje én uiteraard hartelijk bedankt 
om jouw idee in te sturen. Heb je dat trouwens nog 
niet gedaan? Je hebt nog tot eind april om je idee 
door te geven via www.leeuwdenktmee.be. Lees er 
ook hoe je offline je stem nog kan binnenbrengen. 

1,2,3: eeeeen actie! 

Leeuwenaren lieten wensbomen de donkere 
wintermaanden kleuren 

Herinner jij je nog die koude, 
donkere wintermaanden? Dan 
herinner jij je zeker en vast ook 
ons wensbomenproject! 7 bomen 
in onze gemeente werden mooi 
uitgelicht en mensen kregen de 
kans om er wensen voor zichzelf, 
buren, familie, vrienden of de we-
reld in te hangen. We brachten 
warmte en licht naar elke hoek 
van onze gemeente. Het werd 
een project van alle leeftijden. 

De bewoners van de serviceflats 
en de bezoekers van de diensten-
centra zorgden voor de gehaak-

te touwen. Hun haaknaalden 
draaiden overuren! 8 scholen en 
2 jeugdverenigingen en ja, zelfs 
onze allerjongste inwoners, de 
baby’s en peuters van ons kinder-
dagverblijf en hun begeleiders, 
zorgden voor mooie wensen.
Er werden meer dan 1420 kaar-
ten in de bomen gehangen. Een 
selectie van mooie wensen en 
mooi versierde kaarten hangt nu 
op in de verschillende diensten-
centra. Zo kunnen we de warmte 
nog wat navoelen en genieten 
van de hartverwarmende bood-
schappen.

Aan alle inwoners, bedankt om 
jouw steentje bijgedragen te 
hebben!
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  De Leeuwse Wielertoeristen waren er ook bij! Niet 
eenvoudig om ze te filmen. Wist je trouwens dat 
deze snelle jongens dit jaar hun 50 jarig bestaan 
vieren? Proficiat! 

  Mag ik even komen 
 meekijken?

  LDC Meander   LDC 't Paviljoentje



In maart ging de vaccinatiecampagne van start in het vaccinatie-
centrum De Bres. Felicie Bulckaert kon met haar 100 lentes haar vac-
cin laten zetten. Nog straffer, ze werd in april 101! In niet-coronatijden 
is Felicie een vaste bezoeker van de lokale dienstencentra. Wekelijks 
gaat ze er een kaartje leggen. Els Aerts, centrumleidster van het lo-
kaal dienstencentrum Negenhof hielp haar een handje tijdens haar 
vaccinatie en stelde Felicie enkele vraagjes.

En Felicie, ben jij er klaar voor? 
Ja hoor! Ik heb er helemaal geen moeite mee! Hoe rapper ik gevac-
cineerd ben hoe liever. Dan ben ik ook zeker dat ik geen corona kan 
krijgen. 

Vandaag krijg je AstraZeneca. Heb je schrik van het vaccin? 
Ik heb daar helemaal geen schrik van en denk dat ik dat nooit ga 
krijgen. 

Je bent dus blij dat je binnenkort gewoon weer naar het 
dienstencentrum kan komen? 
Ja hoor, want thuis alleen zitten: dat is het ook niet en de dagen 
duren lang. Dan heb ik weer een doel om naar uit te kijken. Ik zie 
nu geen familie of bezoek meer. Dan zit je dagen zonder iemand te 
zien of iemand te spreken. Ik ben erop gebrand om terug naar het 
dienstencentrum te gaan.

Felicie, je hebt je prikje nu gekregen. Hoe was dat nu? 
Ik heb er absoluut niets van gevoeld. Het was of er helemaal niets 
geweest is. 

Proficiat met je vaccinatie Felicie! Wij wensen jou alsnog een heel 
mooie 101ste verjaardag toe!

100-jarige Felicie liet zich 
vaccineren
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  Felicie samen met Els op weg naar haar verlossende prik!

  De Leeuwse Wielertoeristen waren er ook bij! Niet 
eenvoudig om ze te filmen. Wist je trouwens dat 
deze snelle jongens dit jaar hun 50 jarig bestaan 
vieren? Proficiat! 

  Allemaal komen ze samen 
aan de bib. Klaar om de 
grote finale te filmen. It’s a 
wrap! Merci Raymond voor 
het filmen en de montage!

  LDC 't Paviljoentje

 LDC Negenhof 


