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 BELANGRIJK: inleverdatum

Artikels en advertenties voor de editie 

maart 2021 moeten uiterlijk op woensdag 

3 februari 2021 bezorgd worden aan de 

dienst Communicatie. 

Neem contact op met de dienst voor 

de voorwaarden of bekijk alle info op 

www.denderleeuw.be/infoblad.
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GEMEENTESCHOOL
Leliestraat 1, 9472 Iddergem

Welleplein 3, 9473 Welle

Iddergem .................................................................053 66 72 47

Welle..........................................................................053 66 53 93

LOKALE POLITIEZONE DENDERLEEUW/HAALTERT

Commissariaat:  ..........Vlamstraat 5 bus 6, 9450 Haaltert

Openingsuren: ma. tot vr. 8.00 – 20.00, za. 9.00 – 12.00u. 

Wijkpost: ...A. Rodenbachstraat 2, 9470 Denderleeuw

Openingsuren: ma. van 9 tot 13 uur -  op afspraak en do. van  

15 tot 20 uur - op afspraak 

Algemeen oproepnummer: ..................................053 840 800

Noodnummer:  ........................................................................... 101

Wijkagenten:

Roel Stockmans (Welle)  ...................................... 0475 44 53 79

Katy De Bondt (Iddergem)  ....................................053 840 800

Jan Van Nieuwenborgh (Hemelrijk-Kouter)  0470 99 09 38

Jelle De Nil (Leeuwbrug) en 

Danny De Jonge (Leeuwbrug) .......................... 0474 85 13 99

Pascal De Braekeleer (Huissegem) .................. 0475 32 58 04

GEMEENSCHAPSWACHTEN
Ronny Ertveldt  ........................................................0470 90 17 54

Patrick Ghijsels ........................................................0478 48 60 74 

Jürgen Beeckman  ..................................................0479 42 37 19

ADMINISTRATIEF CENTRUM

A. De Cockstraat 1 – 9470 Denderleeuw

Algemeen telefoonnummer  ........................... 053 640 640

Algemeen faxnummer  ...................................... 053 680 748

Afsprakenlijn  ......................................................... 053 640 680

Burgerzaken  .......................................................... 053 640 670

Communicatie  ...................................................... 053 640 697

Financiële Zaken  .................................................. 053 640 610

Huisvesting ..............................................................053 640 687

Mobiliteit  ................................................................ 053 640 655

Openbare Ruimte  ................................................ 053 640 660

Veiligheid ................................................................ 053 640 690

Wonen en Ondernemen  ................................... 053 640 630

Openingsuren: ma. tot do. 9.00-12.00u. en 13.30-16.00u.,  

donderdagavond 18.00-20.00u., vr. 9.00-12.00u.

KASTEELTJE
Stationsstraat 7 – 9470 Denderleeuw

Afdeling Vrije Tijd  .................................................053 645 400
Cultuurdienst  .........................................................053 645 407
Jeugddienst .............................................................053 645 401
Pisad (drughulpverlening)  ................................053 645 403
Sportdienst ..............................................................053 645 402
of sporthal Ottoy  ..................................................053 667 779

Openingsuren: ma. tot do. 9.00-12.00u. en 13.30-16.00u.,  

donderdagavond 18.00-20.00u., vr. 9.00-12.00u.

GEMEENTEMAGAZIJN
 Veldstraat 151– 9470 Denderleeuw

Tel.  ............................................................................  053 685 798

Openingsuren: ma. 8.00 – 16.30u., di. tot do. 7.30 – 

16.30u., vr. 7.30 – 12.00u.

BIBLIOTHEEK
Vrijheidsstraat 11 – 9470 Denderleeuw

Tel.  ...........................................................................  053 66 84 84

Openingsuren: ma. en di. 14.00-19.00u., wo. 12.00-17.00u., 

do. en vr. 14.00-20.00u., za. 9.00-12.00u.

HUIS VAN DE SOCIALE ECONOMIE
Stationsplein 17-19 – 9470 Denderleeuw

PWWA Wijkwerken .................................... Tel. 053 645 023
Openingsuren: di. en do. 8.30-16 u.

DIENSTENCHEQUE/POETSDIENST 
Tel.  ............................................................................  053 645 020
Openingsuren: ma: 7.30-12.30 u. en 14-18 u., di: 7.30-12.30 
u. en 13-16 u., wo: 7.30-13.30 u., do: 7.30-12.30 u. en 
13.30-17.30 u., vr: 7.30-13.30 u.

STRIJKSTATION ............................................ Tel. 053 645 022

Openingsuren: ma en di: 7-12 u. en 13-18 u., wo: 8.30-16 
u., do: 8.30-18 u., vr: 7-14 u.

MINDERMOBIELENCENTRALE -  

BOODSCHAPPENDIENST  ....................... Tel. 053 645 021
Openingsuren: ma: 7.30-12.30 u. en 14-18 u., di: 
7.30-12.30 u. en 13-16 u., wo: 7.30-13.30 u., do: 7.30-12.30 
u. en 13.30-17.30 u., vr: 7.30-13.30 u.

ACADEMIE PODIUMKUNSTEN
Nieuwstraat 62A – 9470 Denderleeuw

Tel.  ...........................................................................  053 66 21 11

Openingsuren: ma. en di. 16.00 – 21.00u., wo. 12.30 – 

21.00u,, do. 16.00 – 21.00u.

SCHEPENCOLLEGE
Burgemeester Jo Fonck

Bevoegdheden: Integrale veiligheid, Burgerlijke Stand & 
Begraafplaatsen, Sociale Fraude en Huisvesting

Tel.: 0478 45 46 47

E-mail  jo.fonck@denderleeuw.be

Spreekuur: elke donderdag van 18.00-20.00 u.

Eerste schepen Jan De Nul

Bevoegdheden: Lokale Economie, Erediensten, Facility 
Management, Erfgoed, Onderwijs, Sociale Huisvesting en 
Toerisme

Tel.: 0476 99 40 22

E-mail  jan.denul@denderleeuw.be

Spreekuur: elke donderdag van 18.30-20.00 u.

Tweede schepen Marnick Vaeyens 

Bevoegdheden: Feestelijkheden, Communicatie & ICT en 
Groenbeleid

Tel.: 0477 19 49 43

E-mail  marnick.vaeyens@denderleeuw.be

Spreekuur: elke donderdag van 18.30-20.00 u.

Derde schepen Yves De Smet

Bevoegdheden: Ruimtelijke Ordening, Sport, 
Dierenwelzijn, Openbare Werken en Mobiliteit

Tel.: 0484 26 64 48

E-mail  yves.desmet@denderleeuw.be

Spreekuur: na afspraak via 0484 26 64 48

Vierde schepen Alberic Sergooris

Bevoegdheden: Cultuur, Bibliotheek, Buurtcomputer, 
Senioren en Tewerkstelling

Tel.: 0477 19 48 98

E-mail  alberic.sergooris@denderleeuw.be

Spreekuur: donderdag van 18 tot 20 uur na afspraak via 
0477 19 48 98

Vijfde schepen Andy Depetter

Bevoegdheden: Klimaat & Duurzaamheid, Integratie, 
Organisatie & Kwaliteit

Tel.: 0495 75 84 37

E-mail  andy.depetter@denderleeuw.be

Spreekuur: na afspraak via 0495 75 84 37 

Zesde schepen en voorzitter van het Bijzonder 
Comité van de Sociale Dienst Sofie Renders

Bevoegdheden: Jeugd, Financiën, Sociale Zaken, Gelijke 
Kansen en Kinderopvang

Tel.: 0478 29 29 27

E-mail  sofie.renders@denderleeuw.be

Spreekuur: donderdag van 18 tot 19.30 uur na afspraak 
via 0478 29 29 27

COLOFON
De Schakel wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van 

Denderleeuw, onder de verantwoordelijkheid van het College 

van Burgemeester en Schepenen. 

Het gemeentelijk informatiemagazine verschijnt op de eerste 

dag van elke maand (behalve in augustus).

© Niets uit de Schakel mag geheel of gedeeltelijk gereprodu-

ceerd worden zonder de schriftelijke toestemming van het 

College van Burgemeester en Schepenen van Denderleeuw.

De gepubliceerde artikels vallen onder de   verantwoordelijkheid 

van de ondertekenaars.

De redactie is vrij om ingezonden teksten in te korten en/of 

te herschrijven met respect voor het meest essentiële van de 

inhoud.

Verantwoordelijke uitgever:

Burgemeester Jo Fonck.

Redactie:

Joeri Bombeke, Evelien D’Haese en Stefanie Audenaerde

Communicatiedienst

   A. De Cockstraat 1,  

9470 Denderleeuw 

 053 640 697 - 053 640 689

  communicatie@denderleeuw.be

Drukwerk: Bouwkroniek, Brussel

Bedeling: Shoes Reclamedistributie

Voorpagina:   #laatjevaccineren 

OCMW
Ten Kouter 20 – 9470 Denderleeuw

Tel.  ...........................................................................  053 66 33 63

Openingsuren: ma. tot vr. 9.00-11.45 u.; 13.30 - 16.00u. 

avonddienst donderdag: 18.00-20.00 u.; vrijdagnamiddag 

gesloten. 

Let op: de sociale dienst werkt op afspraak.

HULPVERLENING

Politie  .............................................................................................  101

Ziekenwagen  ..............................................................................  100

Brandweer  ....................................................................................  112

Brandwondencentrum  ........................................... 02 268 62 00 

Europees noodnummer  ..........................................................  112

Antigifcentrum  ..........................................................  070 245 245

Gasreuk  ........................................................................  0800 650 65

CO-foon (koolstofmonoxide)  ...............................  0800 97 776

Child Focus  .......................................................................... 116 000

Zelfmoordlijn  ............................................................................ 1813

Slachtofferhulp CAW ................................................. 078 150 300

Tele-onthaal  ................................................................................  106

1712 (Hulplijn misbruik, geweld en kindermishandeling):  ....1712 

Anonieme alcoholisten (Walter) .........................  053 66 88 71

Racismebestrijding  ..................................................  0800 172 64

JO-lijn (bijz. jeugdbijstand)  ...................................  0800 900 33

Awel .................................................................................................  102

Druglijn  .......................................................................  078 15 10 20

Melding loslopende dieren ....054 32 16 79 of 0476 23 55 04

Rode Kruis  ....................................................................................  105

Rode Kruis Denderleeuw

Bloedtransfusie  ...................................................... 0477 20 22 63

Hulpdienst  ............................. 0475 58 10 93 of 0475 63 22 75

Sociale Dienst  ......................................................... 0478 88 18 31

Ziekenwagen  ..............................................................................  105

Uitleendienst ziekenmateriaal  .......................... 0474 48 17 52

Wachtdiensten

Dokters ..........................................................................................1733

(dagdienst: 8.00-21.00u.; nachtdienst: 21.00-8.00u.)

Apothekers ................................... 0903 99 000 (1,50 euro/min)

Tandartsen ..........................0903 399 69 (Algemeen Tandarts)

 053 70 90 95 (Kring Land van Aalst)

Dierenartsen............................................................. 0471 79 45 63

HUIS VAN HET KIND
Spoorweglaan 1A – 9470 Denderleeuw

KINDEROPVANG ................................................Tel. 053 641 470

Openingsuren: ma. tot vr. 10.00-12.00u.,  

di. en wo. ook 14.00-16.00u, op do. ook 18.00-20.00u.

CONSULTATIEBUREAU KIND EN GEZIN

...................................................................................Tel.  078 150 100

RUILWINKEL DE WISSEL ................................Tel.  053 641 477

Openingsuren: di. 14.00-16.00u., do. 18.00-20.00u. en vr. 

10.00-12.00u.

Volg ons op
www.facebook.com/ 

GemeenteDenderleeuw
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Hoopvol
nieuws!

Op 14 januari kregen de bewoners van WZC Ter Bake als eerste inwoners van Denderleeuw 

het coronavaccin toegediend. Enkele dagen later, op 19 januari, waren de inwoners van WZC 

Rodenbach aan de beurt.

Wil je je ook laten vaccineren? Vanaf maart zal dit mogelijk zijn in het vaccinatiecentrum 

Denderdal in Erembodegem. Je zal hier een persoonlijke uitnodiging voor ontvangen. Ben je 

niet in de mogelijkheid om je te verplaatsen? Dan wordt er een oplossing op maat voorzien.

Meer info: www.denderleeuw.be/vaccinatiecentrum - www.laatjevaccineren.be
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BESTUUR & DIENSTVERLENING

Sporthal Denderdal in Erembodegem 
wordt vaccinatiecentrum

Sporthal Denderdal in Erembodegem wordt het vaccinatiecentrum voor de Eerstelijnszone Regio Aalst. Dit 

betekent dat de inwoners van Denderleeuw, Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Lede zich daar kunnen laten vac-

cineren. Er komt ook een oplossing op maat voor minder mobiele mensen.

Vaccinatiestraten

Het vaccinatiecentrum moet tegen 1 februari klaar zijn en zal opera-

tioneel zijn tot de vaccinatiecampagne is afgerond. Er is voldoende 

ruimte om 10 vaccinatiestraten in te richten, goed voor het maximaal 

vaccineren van zoveel mogelijk inwoners per dag, afhankelijk van 

de beschikbaarheid van de vaccins. Er zullen ook ‘s avonds en in het 

weekend vaccinatiemomenten zijn. Als er meer vaccins beschikbaar 

zijn, kan er nog een versnelling hoger geschakeld worden.

Centraal en mobiel

Sporthal Denderdal is een centrale plek binnen de Eerstelijnszone 

waar we kwaliteitsvol kunnen vaccineren, rekening houdend met 

ieders comfort. Voor wie zich niet naar het vaccinatiecentrum kan 

verplaatsen, zorgen we voor een oplossing op maat, zoals een vac-

cinatie via de huisarts of via mobiele ploegen. Dat wordt nog verder 

uitgewerkt. Veel hangt af van het type vaccin dat op dat moment be-

schikbaar is en op welke manier het getransporteerd en toegediend 

moet worden.

Mobiliteit

Erembodegem wordt het epicentrum van de grootste logistieke ope-

ratie van onze regio. Dit heeft uiteraard een impact op het verkeer. 

De site is voorzien van 120 parkeerplaatsen in haar directe omgeving. 

Wanneer dit niet voldoende blijkt te zijn, kan er bekeken worden om 

de bestaande capaciteit uit te breiden. Voor het personeel zullen 

alvast extra parkeerplaatsen voorzien worden op het grasveld ach-

ter de sporthal. De politie zorgt voor een vlotte verkeersafwikkeling 

en zal ingrijpen indien nodig. Er is ook telkens securitypersoneel 

aanwezig. Er wordt gevraagd om geen nodeloze overlast te bezor-

gen voor de buurtbewoners.

Uitnodiging 

Wie vanaf maart in aanmerking komt voor een vaccinatie, zal zo snel 

mogelijk hiervoor een uitnodiging ontvangen. Ook via onze andere 

communicatiekanalen zal er uitgebreid gecommuniceerd worden 

over de praktische opstart.
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Kom helpen in het vaccinatiecentrum!
Inwoners die willen helpen in het vaccinatiecentrum, kunnen zich online aanmelden als medewerker. 

Wij kunnen heel wat helpende handen gebruiken, bij heel wat taken.

Om het hele vaccinatieproces vlot te laten verlopen, zoeken we nog medewerkers die volgende vacatures kunnen invullen: 

• begeleider 

• administratief medewerker 

• vaccinator 

• klaarmaker vaccin  

• arts-toezichthouder 

Je krijgt hiervoor een vergoeding.

Online aanmelden

Wil jij een helpende hand toesteken? Ga naar 

www.denderleeuw.be/vaccinatie en meld je aan via het inschrijvings-

formulier op de website van de stad Aalst. 

Jouw gegevens worden bijgehouden in een interne database en wan-

neer nodig, contacteren we je om mee te draaien in het vaccinatie-

centrum.

Meer info

Voor meer vragen kan je steeds terecht op vaccin@denderleeuw.be of 

vaccin@aalst.be
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            COVID-19-vaccin:
veel gestelde vragen

Waarom moet ik me laten 
vaccineren?
Met het COVID-19-vaccin voorkom je dat je 
ernstig ziek wordt én red je levens. Je draagt bij 
aan de groepsimmuniteit en helpt de versprei-
ding van het virus te stoppen. 

Is het COVID-19-vaccin wel veilig?
Ja. Alle vaccins zijn goedgekeurd door het 
Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). 

1

COVID-19 de wereld uithelpen is iets wat we allemaal 
samen moeten doen. Hoe meer mensen zich laten 
vaccineren tegen COVID-19, hoe beter. 

Hoe werkt het vaccin tegen 
COVID-19? 
Het vaccin stimuleert je immuunsysteem 
waardoor je lichaam antistoffen aanmaakt 
om de virusdeeltjes te bestrijden. Het 
COVID-19-vaccin bevat geen levende virussen 
en kan nooit COVID-19 veroorzaken.

Hoe wordt het vaccin toegediend? 
Je krijgt een injectie in de bovenarm. De 
vaccinatie neemt maar enkele minuten in beslag.

vaccinatie

2

3

4
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Hoeveel dosissen moet ik krijgen? 
Van de meeste vaccins heb je twee dosissen 
nodig, die met een tussentijd van drie tot vier 
weken toegediend worden. Bij de eerste inenting
verneem je wanneer je de tweede dosis krijgt. 

Zijn er bijwerkingen? 
Dat kan, maar ernstige bijwerkingen zoals een
allergische reactie zijn zeldzaam. Dergelijke 
reacties treden op tussen vijf en tien minuten 
nadat het vaccin is toegediend. Ze zijn goed 
behandelbaar. Daarom moet je na de vaccinatie 
nog een kwartiertje in de buurt te blijven zodat 
het zorgpersoneel je goed kan opvolgen. 

Wie mag zich eerst laten vaccineren? 
1. Bewoners en personeelsleden van woon-

zorgcentra
2. Bewoners en personeelsleden van andere 

zorgvoorzieningen voor kwetsbare personen, 
zorgverleners in de ziekenhuizen en in je 
buurt (huisartsen, thuisverplegers).

3. Kwetsbare personen: 65-plussers
4. Mensen met chronische ziekten
5. Essentiële beroepen
6. De rest van de bevolking

Je laten vaccineren is het beste plan 
zodat het leven straks weer verder kan.
Meer weten? www.laatjevaccineren.be. 

Wanneer weet ik dat het aan mij is?
Je wordt verwittigd voor je vaccinatie.

Waar word ik gevaccineerd?
Eerst in de zorgvoorzieningen en de ziekenhui-
zen en dan in okaal vaccinatiecentrum 

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? 
Nee, want dat zou het vaccinatieproces alleen 
maar vertragen. 

Moet ik de coronamaatregelen blijven 
volgen als ik gevaccineerd ben?
Ja, want niet iedereen kan tegelijk gevaccineerd 
worden. Ook als je gevaccineerd bent, moet 
je de 6 gouden regels blijven respecteren: 

draag een mondmasker, ontsmet je handen, 
hou afstand, volg de regels over nauwe 
contacten, doe activiteiten het liefst buiten, 
denk aan kwetsbare mensen.

5

6

7

8
9

10

11
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Vraag het aan 
via het digitaal 
loket!
Heb je een document of akte nodig of wil 

je bepaalde dienstverlening online aanvra-

gen? Dat kan via het digitaal loket. 

In 2020 vonden meer dan 2886  mensen de 

weg naar het digitaal loket.

Surf naar 

www.denderleeuw.be/digitaalloket en 

vraag jouw document of dienstverlening 

vandaag nog aan.

Ken jij de vernieuwde 
eID al?
Je identiteitskaart steekt in een nieuw jasje. Niet alleen de buitenkant 

ziet er anders uit, ook de kaart zelf is vernieuwd. Zo ben je beter be-

schermd tegen identiteitsfraude. 

Wil je hier meer over weten? Neem dan een kijkje op 

vernieuwde-eid.be. 

Via de handige Q&A vind je antwoord op heel wat vragen.

Uitzonderlijke maatregelen 
voor de rijbewijzen
Door de coronamaatregelen werden vele rijopleidingen of rijexamens 

uitgesteld, of hebben ze niet plaatsgevonden. Ook bij de examencen-

tra zijn er grote wachtlijsten. Hierdoor is het mogelijk dat je niet tijdig 

je examen kan afl eggen. De wetgever wil hier met de verlenging van 

enkele geldigheidstermijnen aan tegemoet komen. 

De geldigheid van de voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid verstreek na 15 maart 

2020 wordt verlengd tot en met 30 september 2021. 

Bovendien wordt ook de geldigheid van volgende documenten verlengd tot en met 30 sep-

tember 2021: 

• de rijgeschiktheidsattesten

• de attesten van de griffi  e voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een 

tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën

• de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische 

herstelonderzoeken

• het bezoldigd vervoer

De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België. 

Ook de geldigheid van de aan-

vragen voor een (voorlopig) 

rijbewijs wordt verlengd t/m 30 

september 2021.

En tot slot: rijbewijzen of voor-

lopige rijbewijzen die na 15 

december 2019 werden opge-

maakt en die nog niet zijn afge-

haald, kunnen tot en met  30 sep-

tember 2021 worden afgehaald, 

ook al zijn er intussen meer dan 

3 maanden verstreken. 
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EERST AANMELDEN
dan inschrijven

G
E M E E N T E  D EN

D
E

R
LE

EUW

Is je kind geboren in 2019 en start het op school in het schooljaar 2021-2022 of 2022-2023? Of is je kind al 

ingeschreven, maar kies je vanaf volgend schooljaar een andere basisschool voor je kind? Dan moet je jouw 

kind aanmelden tussen 1 maart 2021 (12 uur) en 31 maart 2021 (20 uur) via aanmelden.denderleeuw.be.

Wie moet aanmelden?

• Kinderen geboren in 2019 (ook kinderen die in november of de-

cember 2019 zijn geboren en pas starten op 1/9/2022)

• Kinderen die van basisschool willen veranderen

• Kinderen die reeds een broer of zus hebben op school of kinderen 

van personeel. Deze kinderen behouden de voorrangsregeling.

• Kinderen die nu op een wachtlijst staan

• Kinderen geboren voor 2019 die nog niet naar school gaan

Waar aanmelden?

Je meldt online aan via aanmelden.denderleeuw.be. 

Aanmelden stap voor stap

STAP 1: MAAK JE SCHOOLKEUZES 

• Kies minstens één en maximaal acht scholen. 

• Op de website vind je een overzicht van de vrije plaatsen per 

school en per geboorte- en leerjaar (update laatste week fe-

bruari 2021). 

STAP 2: MELD JE KIND AAN

• Van maandag 1 maart 2021 (12 uur) tot en met woensdag 31 

maart 2021 (20 uur)

• Opgelet! Het is belangrijk om meerdere scholen op te geven 

omdat je vooraf niet zeker bent of er voldoende vrije plaatsen 

zullen zijn in de school van uw keuze. Wij raden aan om min-

stens 3 scholen van voorkeur op te geven. 

STAP 3: ONTVANG EEN BERICHT 

• Uiterlijk 26 april 2021 krijg je een e-mail of (indien je dat 

wenst) een brief met het bericht in welke school je jouw kind 

kan inschrijven. 

STAP 4: SCHRIJF JE KIND IN OP SCHOOL 

• Maak een afspraak voor inschrijving tussen 3 mei 2021 en 26 

mei 2021 met de school waarvoor je een ticket kreeg. 

• Een inschrijving is pas defi nitief wanneer je als ouder je hand-

tekening zet op de leerlingenfi che.

Schooljaar 2021-2022

Gaat je kind naar een nieuwe basisschool? Gaat je kind naar een nieuwe basisschool? 
Eerst aanmelden, dan inschrijven!Eerst aanmelden, dan inschrijven!
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Hulp nodig bij het aanmelden?

Aanmelden kan, na afspraak, bij elke school of bij één van de partners

• De dienst Onderwijs (A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw, 053 640 692). Een afspraak maken kan via denderleeuw.be/afspraak. 

• Het Huis Van het Kind (Spoorweglaan 1, 9470 Denderleeuw, 053 641 470). Een afspraak maken kan via denderleeuw.be/afspraak.

• Onderwijsopbouwwerk. Een afspraak maken kan via 0470 504 752.

• De Palaver (Seringenlaan 1, 9470 Denderleeuw). Zonder afspraak tijdens het onthaal op dinsdag (9-12u) en woensdag (13-19u). Een af-

spraak maken kan op andere dagen via 053 710 326.

• De Buurtcomputer:

o Het Huis van de Sociale Economie (Stationsplein 17-19, 9470 Denderleeuw). Een afspraak maken kan via 053 668 484.

o De Bibliotheek (Vrijheidsstraat11, 9470 Denderleeuw). Een afspraak maken kan via 053 668 484.

Meer info:

aanmelden.denderleeuw.be

onderwijs@denderleeuw.be – 053 640 692

Digitale infovergadering

Op donderdag 11 februari 2021 vindt om 19 uur een digitale 

infovergadering plaats. Inschrijven kan tot uiterlijk 8 februari 

2021 via onderwijs@denderleeuw.be.
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Kom er bij!
en ga voor een maand zonder alcohol

Tournée Minérale komt terug voor een vijfde editie! Elk jaar nemen er ongeveer 1 op 5 volwassen Belgen 

deel aan dit initiatief van De Druglijn. Een onvoorstelbaar grote groep! ‘Tournée Minérale’ gaat op dat elan 

verder en roept alle Belgen op om in februari 2021, voor het eerst of opnieuw, een maand ‘nee’ te zeggen 

tegen alcohol.

Editie 2021 wordt extra uitdagend

Meedoen met Tournée Minérale is altijd al een ervaring geweest. 

Daag jezelf uit, en ontdek daarbij dat je je goed voelt met minder 

alcohol! Doe het met je familie, je vrienden, je collega’s, zo beleef je 

het samen.

Door de corona-maatregelen staat ons sociaal leven, waar Tournée 

Minérale steeds sterk op inzet, echter al een hele tijd op een lager 

pitje. Ook de horecasector, gaandeweg een bondgenoot van de 

campagne, staat sterk onder druk. 

Dat maakt deze editie voor iedereen, zowel de organisatoren als de 

deelnemers, extra uitdagend. Maar ook extra belangrijk. De corona-

maatregelen hebben voor veel mensen de manier waarop ze met 

alcohol omgaan veranderd. Sommigen drinken minder omdat een 

deel van hun sociaal leven is weggevallen. Anderen beslissen net 

sneller om een glas te drinken. Meestal thuis, alleen of met twee. 

Om de hectische, abnormale werkdagen achter zich te laten. Of om 

te bekomen van de emoties die deze periode losmaakt. Dat is be-

grijpelijk, maar het houdt ook risico’s in.

Gezelligheid zonder alcohol

Tournée Minérale is de perfecte gelegenheid om ervoor te zorgen 

dat dat extra thuisdrinken geen blijvende gewoonte wordt. De 

campagne staat dit jaar stil bij alle gelegenheden die we aangrij-

pen om een glas uit te schenken. Van een avondje zetelhangen voor 

de voetbalmatch op tv, tot klinken op de verloving van de oudste 

kleinzoon.

Gezelligheid staat op die momenten centraal, en dat is meteen ook 

de boodschap van deze Tournée Minérale. Maak die momenten in 

februari alcoholvrij, en ontdek het zelf: ze zijn even warm en ge-

zellig, ze doen evenveel deugd, en uiteindelijk voel je je er beter 

bij. Heel wat Tournée Minérale-deelnemers ervoeren de afgelopen 

jaren meer energie, betere slaap en een algemeen frisser gevoel. Al-

lemaal heel welkom in deze uitzonderlijke tijden. En je werkt er nog 

mee aan je algemene gezondheid ook!

Tournée Minérale in team!

Net als de vorige jaren is Tournée Minérale nog leuker als je het sa-

men met anderen doet.
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Daag je familie, vrienden, collega’s, ploegmaten, … uit om in

februari ook geen alcohol te drinken, en wissel ervaringen en 

mocktailrecepten uit. Bedrijven, organisaties, sportclubs, verenigin-

gen, … vinden op materiaal.tourneeminerale.be heel wat tips over 

hoe ze als team kunnen deelnemen aan de campagne. Je kan er ook 

affi  ches, stickers en (bier)viltjes bestellen.

Op je gezondheid

Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2021 geen alcohol. 

Want ook zonder kan je je perfect amuseren. Meer info vind je op 

www.tourneeminerale.be.
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GEBOORTEN
23 november 2020  Arthur Aarts

24 november 2020 Renée Vanderweeën

25 november 2020 Charlie Boon

11 december 2020 Silvio Van Goethem

15 december 2020 Ruiz Van Rymenant

 OVERLIJDENS
10 december 2020 Joseph Van den Brande (°13 juli 1929), 

geh. Elise De Schryver

11 december 2020 Marie Jeanne Pollet (°30 juli 1947)

12 december 2020 Jan Van Autrève (°06 augustus 1926), 

wed. Augusta Van der Weeën

20 december 2020 Yvette Stevens (°10 september 1933), 

wed. Henri Dufoor

 Iliane Couck (°21 januari 1928), 

wed. Victor Van Rampelbergh

21 december 2020 Robbrecht Van Roy (°18 april 1930), 

geh. Angelica Meersschaut

24 december 2020 Willy De Block (°15 juni 1936), 

wed. Maria Meert

27 december 2020 Rosette Heiremans (°05 april 1942), 

geh. Roger Eylenbosch

31 december 2020 Eugeen De Man (°11 juli 1926), 

geh. Adriana Baetens

 Petronella Geerts (°08 november 1955)

Familienieuws

 HUWELIJKEN
15 december 2020 Gunther Broeckaert en Christel Dehollander

24 december 2020 Ange Rugwiro en Rita Abewe Shenge
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Denderleeuws groen valt in de prijzen

Elk jaar organiseert de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) de 

wedstrijd Openbaargroen-awards met de bedoeling het gemeentelijke 

openbaar groen te promoten door creatieve en vernieuwende groen-

projecten in de kijker te zetten. Op 17 december 2020 werden de beste 

gemeentelijke groen-, bloemen- en bijenprojecten van het afgelopen 

jaar in de bloemetjes gezet. De gemeente Denderleeuw viel in de prij-

zen en werd tweede laureaat in de wedstrijd ‘Groene gemeente’ in de 

categorie ‘omgevingsgroen’, scoorde in de wedstrijd ‘Bijenvriendelijke 

gemeente’ één bij en in de wedstrijd ‘Gemeente in bloei’ één bloem.

Sinds enkele jaren zetten we in onze ge-

meente in op gezonde buitenruimte en ver-

fraaien we de openbare ruimte waar moge-

lijk. Zo bouwen we verder aan buurten. Dit 

doen we door middel van een gevarieerde 

beplanting met vaste planten, om meer va-

riatie te creëren in hoogte en verschillende 

bloemensoorten en -kleuren. Van de vroege 

lente tot in de late herfst kan je in verschil-

lende borders in onze gemeente kleurrijke 

bloemenparels ontdekken. Dit zorgt voor 

meer biodiversiteit en is interessant voor bij-

en en andere bestuivers, wat een belangrijk 

aspect is inzake de klimaatverandering.

Er dienden 72 gemeenten één of meerdere 

projecten in. Denderleeuw werd tweede 

laureaat bij de wedstrijd ‘Groene gemeente’ 

in de categorie ‘omgevingsgroen’ met de 

inrichting en de beplanting van de buiten-

ruimte aan ontmoetingshuis De Palaver. 

In de wedstrijd ‘Bijenvriendelijke gemeente’ 

scoorden we één bij met het bijenhotel en 

de bijhorende beplanting op het speelplein 

Hazelaarstraat. We scoorden ook één bloem 

in de wedstrijd ‘Gemeente in bloei’ met onze 

bloemenmanden en bloembakken. 
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Vanaf juni gewogen diftar in Denderleeuw

Vanaf juni 2021 starten we in onze gemeente met gewogen diftar. 

Wat wil dat nu concreet zeggen? 

• De gele zakken worden vervangen door grijze restcontainers, 

voorzien van een chip.

• De bestaande groene GFT-container blijf je gebruiken, maar de 

GFT-stickers verdwijnen.

• De bestaande groene GFT-containers worden ook voorzien van 

een chip.

• Je betaalt zowel je GFT als restfractie per kilogram, via een afvalre-

kening.

Je hoeft niets te doen tot je een brief van ILvA in de brievenbus krijgt 

die je uitlegt hoe jij aan een grijze container komt. Die brief wordt 

verwacht in februari 2021. 

Meer info? 

Wil je graag meer info? Ga dan naar www.ilva.be/gewogendiftar. Be-

kijk er zeker ook de veelgestelde vragen.

Afvalcijfers 2019 
Denderleeuw

Per inwoner:
• 101,06 kg restfractie

• 78,22 kg GFT

• 129,54 kg naar het recyclagepark
• 402,30 kg totale afvalberg

Totaal:
• 2.053.249 kg restfractie

• 1.589.356 kg GFT

• 2.632.088 kg naar het recyclagepark
• 8.174.025 kg totale afvalberg

Digitaal infomoment 
op 1 maart
Op 1 maart kan je om 19.30 uur deelnemen aan een 

digitaal infomoment. Inschrijven kan vanaf 15/2 via 

www.ilva.be/gewogendiftar.
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Bespaar energie 
en verhoog je wooncomfort!

Als je aan de klimaatproblematiek en maatregelen 

voor het klimaat denkt, dan wordt er doorgaans ge-

sproken over elektrische wagens of hernieuwbare 

energie zoals windmolens en zonnepanelen. Dat het 

klimaatverhaal voor een groot deel een energiever-

haal is klopt. Maar dat energieverhaal gaat verder 

dan kiezen voor groene energie. 

Het gaat ook over energie-effi  ciëntie, dat is met min-

der energie hetzelfde doel bereiken (bijvoorbeeld 

door beter te isoleren). Over rationeel energiever-

bruik, slimmer je energie beheren met organisatori-

sche maatregelen (zoals het bijhouden van je meter-

standen).

Het goede nieuws is dat je er meteen mee aan de 

slag kunt zonder dat het veel hoeft te kosten. Wil jij 

je wooncomfort verhogen, je energierekening verla-

gen, de waarde van je woning doen toenemen en bo-

vendien je steentje bijdragen aan een beter klimaat? 

Dan  hebben we hier wat tips voor je klaar.

Tips om je energie-effi  ciëntie te verhogen

• Laat je adviseren: ‘Gratis renovatieadvies aan huis’ via het 

Steunpunt Duurzaam bouwen. Er zijn een heleboel zaken 

waar je rekening mee moet houden als je je woning gaat 

verbouwen en zeker als je dat op een duurzame manier wil 

doen. Duurzaam renoveren betekent meer wooncomfort, een 

lagere energiefactuur én een leefbare woonomgeving. Be-

langrijk daarbij is dat je onafhankelijk advies hebt waarmee je 

aan de slag kan. Het steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen 

helpt je met renovatieadvies aan huis. Dat renovatieadvies 

krijg je via een persoonlijk gesprek met een professioneel ad-

viseur die je uiteenzet hoe je renovatie op een duurzame ma-

nier kan gebeuren. Daarnaast krijg je ook een stappenplan op 

maat van jou en je project met alle maatregelen die prioritair 

zijn om je woning energiezuinig te maken.

• Energielening: behoor je tot de prioritaire doelgroep 

en wil je in je woning werken uitvoeren om je energie-

verbruik te doen dalen? Dan kom je mogelijk in aan-

merking voor een renteloze energielening. Meer info op 

www.vlaanderen.be/energielening.

• Een overzicht van de premies per instantie kan je vinden op 

Premiezoeker: www.premiezoeker.be en energiesparen.be

• Benovatiecoach: Wist je dat je ook bij netbeheerder Fluvius 

kan aankloppen voor professionele begeleiding van je renova-

tieplannen? Fluvius voorziet vanaf 10 Benoveerders een Beno-

vatiecoach die je bijstaat gedurende het hele proces. Meer info 

vind je op benoveren.fl uvius.be/benovatietips/burenpremie 

-en-benovatiecoach-vraag-en-antwoord
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Tips voor een slimmer energiebeheer:

• Energy-ID (www.energieid.be) helpt je om alle mogelijk meet-

gegevens rond energie maar ook water, afval en transport bij 

te houden. Je kan er alleen of samen met andere gebruikers 

mee aan de slag. Je gegevens worden verwerkt tot eenvou-

dige grafi eken en nuttige inzichten. Zo kan je ontdekken of je 

verbruik volgens verwachting verloopt en hoeveel je momen-

teel bespaart. Je kan jezelf snel met gelijkaardige gebruikers 

vergelijken ook.

• Gratis energie-scan: www.vlaanderen.be/gratis-energiescan, 

bijzondere doelgroep

• Door verandering van gewoontes kan je al heel wat energie 

besparen. Laat je inspireren op www.energiesparen.be/tips.

Op 9 februari is het 
Dikketruiendag!
De klimaatverandering brengt heel wat uitdagingen met 

zich mee. Ook jij kon dat al aan den lijve ondervinden: zo-

mers worden heter en droger, stormen zijn heviger, het wa-

ter aan de kust stijgt, de biodiversiteit neemt af,… Eén van 

de uitdagingen is het verlagen van ons energieverbruik.

Op 9 februari doen we als gemeente een extra inspannin-

gen  door deel te n  emen   aan de 17de editie van Dikketrui-

endag. Niet alleen trekken we onze dikke truien aan en zet-

ten we  de verwarming een graadje lager… We roepen ook 

al onze inwoners en medewerkers op om regen, wind en 

koude te trotseren  en naar school of het werk te gaan met 

de fi ets (als telewerk geen optie is), om de CO
2
-uitstoot die 

dag nog verder naar beneden te halen.

Meer info: www.dikketruiendag.be

Ook de gemeente 
verbetert haar comfort!
De gemeente Denderleeuw is eigenaar van heel wat grotere 

gebouwen zoals het gemeentehuis, het nieuwe vrijetijdshuis, ’t Kas-

teeltje, De Palaver, twee gemeentescholen en nog veel meer. 

Het energieverbruik is voor ons dan ook een belangrijke uitgaven-

post. Een effi  ciënt energiebeheer van onze gebouwen is om die re-

den interessant en prioritair. Momenteel werken we aan een ener-

giezorgsysteem zodat we nog meer inzicht krijgen in ons eigen 

energieverbruik en nog meer energiebesparende maatregelen kun-

nen plannen. 

Zowel technische als organisatorische maatregelen worden uitge-

voerd om energie-effi  ciëntie en het comfort voor gebruikers van het 

gemeentelijk patrimonium te verbeteren. 

Een greep uit de recent uitgevoerde energiebesparende maatrege-

len in onze gemeentelijke gebouwen:

• In 2019 werden de stookplaatsen vernieuwd in het Kasteeltje 

en het OCMW gebouw. Door het vernieuwen van de stookplaats 

in het Kasteeltje wordt er 1.097€ per jaar bespaard en is er een re-

ductie van de CO2-uitstoot van 5 ton per jaar.

• Sporthal A. Ottoy kreeg in 2017 een vernieuwde stookplaats. 

Vorig jaar werd het dak vernieuwd . Er werd van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om een dikker isolatiepakket te voorzien. Ook 

de douches van de kleedkamers werden vernieuwd met waterbe-

sparende douchekoppen. Hierdoor zal het waterverbruik gevoelig 

dalen. 

• Het dak van de Palaver werd in 2020 vernieuwd. Er was nog 

geen dakisolatie op dit gebouw aanwezig dus met het nieuwe iso-

latiepakket zal er 30% minder warmte verloren gaan via het dak. 

Eind 2020 plaatste de coöperatieve Denderstroom zonnepanelen 

op het dak van De Palaver. Ook op de gemeentelijke basisschool 

in Iddergem werden extra zonnepanelen gelegd door Dender-

stroom. 

• De verwarming op  de nieuwe site van de technische dienst en 

brandweer in de V e ldstraat gebeurt met een biomassaketel, die 

gevoerd wordt met houtsnippers wat een duurzame manier van 

verwarmen is. Onze gemeente heeft hiermee een voorbeeldpro-

ject binnen de provincie Oost-Vlaanderen. 

Het stopt echter niet met deze ingrepen. Dit jaar staat de vernieuwing 

van de stookplaats van het administratief centrum op de agenda 

en er wordt jaarlijks een budget van 50.000 euro uitgetrokken voor 

verdere energiebesparende maatregelen aan de gemeentelijke 

gebouwen.
WWW.DIKKETRUIENDAG.BE

DIKKE
TRUIEN
9 FEBRUARI 2021

DAG

KIES JOUW FAVORIETE KLIMAATACTIE
OP DIKKETRUIENDAG.BE
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Discriminatie op de huurmarkt? 
Maak een melding bij het Woonloket!
Ken jij het Woonloket al? Bij het Woonloket kan je terecht voor advies, informatie en hulp over alle 

woonthema’s. Sinds 1 januari 2021 fungeert het ook als meldpunt voor problematische woonsituaties 

en kan je dus ook melding maken over discriminatie op de huurtmarkt. 

Discriminatie op de huurmarkt

Heb je het gevoel dat je bij de zoektocht naar een huurwoning 

anders werd behandeld dan andere mensen op basis van je ge-

slacht, afkomst, gezondheidstoestand, handicap, geloof, seksuele 

oriëntatie of leeftijd? Blijf dan niet bij de pakken zitten!

Het onderscheid tussen legitieme selectie en discriminatie blijkt 

niet altijd even duidelijk te zijn. Daarom richt de gemeente Den-

derleeuw een meldpunt op voor discriminatie op de huurmarkt, 

m.n. wordt dit meldpunt voorzien binnen het Woonloket. Dit 

meldpunt heeft als doel de drempel te verlagen om dergelijke 

praktijken aan de kaak te stellen zodanig dat ze niet langer onder 

de radar blijven. Elke burger kan wat dit betreft bij het Woonloket 

terecht. Tevens zal het Woonloket zélf actief discriminatie op de 

huurmarkt opsporen in samenwerking met de sociale partners. 

Het Woonloket als meldpunt!

Het Woonloket begeleidt jou met het oog op het indienen van 

een klacht bij Unia. Dit is de onafhankelijke openbare instelling 

die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert (meer in-

formatie via  www.melding.unia.be/nl/meld-het/waar). Specifi ek 

zal het Woonloket met jou de volgende zaken opnemen: 

• Wanneer en in welke omstandigheden werd je slachtoff er van 

discriminatie op de huurmarkt? 

• Beschik je over enig bewijsmateriaal? 

• Zijn de voorwaarden om te spreken van discriminatie vervuld?

• Samen doorlopen we het offi  ciële meldingsformulier van Unia.

• Unia beoordeelt de klacht, benadert de betrokkenen en kan 

een gerechtelijke procedure aanspannen. 

• Door de installatie van dit Meldpunt realiseert de gemeente 

opnieuw een belangrijk punt uit haar Meerjarenplan 2020-2025 

waarbij zij actief inzet op woonondersteuning.

Waarvoor kan ik nog bij het Woonloket terecht? 

Elke Denderleeuwenaar kan bij het Woonloket terecht met 

vragen omtrent wonen en huisvesting in de meest brede zin, bij-

voorbeeld vragen over subsidies voor energetische renovaties. 

Ook moet elke woning in Vlaanderen een minim um  aan basis-

comfort hebben. Simpel gesteld: elke woning moet veilig en ge-

zond zijn. Verwaarloosde en leegstaande woningen zorgen vaak 

voor een verloederd straatbeeld, sluikstort en risico op kraak.

Het Woonloket beschikt over een groot arsenaal aan procedures 

om je hierin bij te staan, al dan niet in overleg met de eigenaar. Je 

kan er als burger op rekenen dat de gemeente steeds een objec-

tief standpunt inneemt. 

Hoe contact opnemen?

• www.denderleeuw.be/woonloket/meldpuntdiscriminatie

• huisvesting@denderleeuw.be - 053 64 06 87
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Erfgoedcel Denderland zorgt ook  
de komende 6 jaar voor het erfgoed  
in onze regio!

In december vernieuwde de Vlaamse Overheid de samenwerkingsovereenkomst met Erfgoedcel Dender-

land, wat betekent dat de erfgoedcel ook de komende 6 jaar voor het erfgoed in onze regio zal zorgen. Maar, 

het is niet zomaar een verlenging. Er komen heel wat andere accenten en nieuwigheden in de werking bij!

WELKOM HAALTERT!

Zo breidt het werkingsgebied van de erfgoedcel uit. Naast Aalst, 

Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove sluit nu ook gemeente 

Haaltert aan. Met heel wat directe gevolgen: lokale erfgoedactoren 

in Haaltert kunnen rekenen op onze ondersteuning, de inventarisa-

tie van het religieus erfgoed zal ook daar opgestart worden, beelden 

van Haaltert zullen verschijnen op MadeinDenderland.be, in regio-

nale projecten komt ook het lokale erfgoed van Haaltert aan bod en 

nog veel meer.

NU OOK ONROEREND ERFGOEDWERKING

Nieuw is ook de werking rond onroerend erfgoed. Erfgoedcel Den-

derland focuste tot op heden enkel op cultureel erfgoed (roerend 

en immaterieel erfgoed). Met de oprichting van IOED (intergemeen-

telijke onroerend erfgoeddienst) Denderland wordt die lacune nu 

opgevuld. Vanzelfsprekend zullen Erfgoedcel en IOED Denderland 

zeer nauw samenwerken. IOED Denderland zal zich bezighouden 

met thema’s rond archeologie, bouwkundig erfgoed en historische 

landschappen.  De werking van IOED Denderland zal trouwens een 

samenwerking zijn met SOLVA en het Regionaal Landschap Vlaamse 

Ardennen, partners die al jarenlange expertise hebben over archeo-

logie en landschappen.

EEN NIEUW JASJE,  
EEN NIEUWE HUISSTIJL
We zijn dan wel een erfgoedorganisatie, we hoeven allesbe-

halve oubollig te zijn. Om deze vernieuwing en een nieuwe 

beleidsperiode extra in de verf te zetten kozen we voor een 

stevige update van onze huisstijl. Met extra kleuren, een fris-

se vormgeving en een nieuw logo (met verwijzing naar de 

Dender en opgevat als een kwaliteitslabel) zijn we klaar voor 

een mooie toekomst, zowel voor onze hedendaagse organi-

satie als voor het regionale erfgoed!
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WAT DOEN WIJ?

Naast een nieuwe werking rond onroerend erfgoed zetten we ook 

onze bestaande werking rond cultureel erfgoed onverminderd ver-

der, met ook hier enkele nieuwe accenten: 

> RELIGIEUS ERFGOED. Met de hulp van vrijwilligersteams gaan we 

alle kerkcollecties uit de regio inventariseren, fotograferen en digi-

taliseren. 

> COLLECTIEBELEID. In onze regio vind je heel wat kleine en grote 

erfgoedcollecties. We brengen deze collecties, hun noden en hun 

bewaaromstandigheden in kaart, verbeteren ze en stemmen ze op 

elkaar af.

> CARNAVAL. Via de Academie voor Carnavalskunsten zorgen we er 

samen met CC De Werf voor dat de unieke kennis en kunde verbon-

den aan carnaval wordt doorgegeven aan een volgende generatie 

carnavalisten. 

> NIEUWE DOELGROEPEN BEREIKEN. We staan lokale partners bij 

in hun zoektocht hoe atypische doelgroepen te bereiken, bijvoor-

beeld via experimentele erfgoedwerking. 

> REGIONALE ERFGOEDPROJECTEN. In 2021-2022 werken we rond 

‘Daens’, in 2023-2024 rond ‘zorg’ en in 2025-2026 rond ‘brouwerijen 

en stokerijen’. 

> DIGITALISERING EN ERFGOEDBANK. Samen met de archivarissen 

van de regio werken we aan digitalisering van ons erfgoed. Via de erf-

goedbank MADEinDENDERLAND.be kan je ook online in ons regio-

naal erfgoed snuisteren. Deze digitale beeldbank bundelt afbeeldin-

gen, video’s, kranten, genealogische data... uit Aalst, Denderleeuw, 

Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove.

> ONDERSTEUNING. Erfgoedcel Denderland zet sterk in op de on-

dersteuning van zowel particulieren, verenigingen als gemeentelijke 

diensten. Dat gaat van regionale communicatie voeren, financiële 

ondersteuning bieden over gepaste vorming organiseren en erfgoe-

dinitiatieven inhoudelijk begeleiden.

ERFGOED?

> Erfgoedcel Denderland werkt rond cultureel erfgoed. 

Cultureel erfgoed kan roerend zijn. Dat is dan kleiner, ver-

plaatsbaar erfgoed zoals archiefstukken, oude foto’s of om 

het even welk ander kostbaar oud voorwerp. Deze stukken 

zijn het bewaren waard, als geheugen van de Denderstreek. 

Cultureel erfgoed kan ook immaterieel zijn, iets wat je niet 

kan aanraken of vastnemen. Denk maar aan dialecten, verha-

len, ambachten, tradities... Dit immaterieel erfgoed is enorm 

divers en leeft binnen de gemeenschap van regio Dender-

land die dit ontastbaar erfgoed graag doorgeeft aan toe-

komstige generaties.

> IOED Denderland werkt rond onroerend erfgoed.

Erfgoed kan ook onroerend zijn. De meeste mensen denken 

bij ‘erfgoed’ aan monumenten en oude gebouwen, maar ook 

archeologie en historische landschappen zijn onroerend erf-

goed.

BLIJF OP DE HOOGTE!

Ben je nieuwsgierig naar onze werking en blijf je graag op de hoogte 

van wat er zoal beweegt rond erfgoed in Aalst, Denderleeuw, Erpe-

Mere, Haaltert, Lede en Ninove?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief, volg ons op sociale media en 

hou zeker onze website erfgoedceldenderland.be in de gaten!

Beeld: Walter Van Sinay
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Varkenskopverkoop en 
Sint-Antoniusviering wordt 
een jaartje uitgesteld
Dit jaar gooit corona roet in het eten en kan de Sint-Antoniusviering in Idder-
gem jammer genoeg niet doorgaan. Maar er is ook goed nieuws: de viering 
maakt kans om een erkenning te krijgen als Vlaams immaterieel erfgoed. 
“Zolang het feest maar van de mensen blijft, dat is het belangrijkste”, vertelt 
Gerrit Borremans ons als we hem contacteren. Gerrit is de man die tijdens de 
Sint-Antoniusviering het publiek op zijn hand krijgt. Met tal van kwinkslagen 

aard is hij met zijn klok van een stem dé perfecte veilingmeester van de var-
kenskop!
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Tot slot, waarom heeft de Sint-Antoniusviering zoveel 

succes?

“Dat is Eregem hé. Als hier iets te doen is, dan komt iedereen buiten. 

We hebben dat natuurlijk wel een beetje opgebouwd doorheen de 

jaren. Het is gewoonweg altijd ambiance. De Heemkundige Kring 

verkoopt tijdens de viering vlaai, jenever, pensen en sirooptabletten 

voor het goede doel. Een goed doel hier in Iddergem, niet onbelang-

rijk. Ik zie op die momenten ook mensen die anders niet zouden bui-

ten komen. Dat is plezant en daar doen we het voor.”

De Sint-Antoniusviering kon dit jaar niet doorgaan. Vind je 

dit spijtig?

“Dit jaar viel de offi  ciële datum, 17 januari, nog eens op een zondag, 

het zou dus een uitzonderlijk jaar geweest zijn, wat het best jammer 

maakt. Er zijn ook heel wat zaken gebeurd in Iddergem, waar veel 

over te vertellen valt. Desalniettemin, we kunnen dit steeds opsparen 

voor de volgende editie. Dit gaat niet verloren. Hopelijk krijgen we 

corona onder controle. Als Sint-Antonius ons een beetje wil helpen, 

zullen we er misschien wel van af geraken (knipoog). Het is ook niet 

de bedoeling om zo’n feest te organiseren als we 1,5m afstand moe-

ten houden van elkaar, niets kunnen drinken,… Voor ons, Eregemna-

ren, is het ook een nieuwjaarsreceptie en daar hoort ambiance bij.”

Werd er een alternatief uitgewerkt?

“Ik moet eerlijk zeggen: ik zou niet meegedaan hebben aan een alter-

natief. Het is de real deal of het is niets. Het is altijd al  de bedoeling 

geweest van de Eregemnaren dat als er iets te doen is, iedereen bui-

ten komt en iedereen er bij is. Bij een alternatief is dat niet mogelijk. 

Iedereen moet de kans krijgen om deel te nemen. Als we het doen, 

moeten we het goed doen.”

Hoe ben jij bij de Sint-Antoniusviering betrokken geraakt?

“Zeker 40 jaar geleden bevond zich naast de kerk de jeugdclub. Op 

een vrijdagnacht zijn we, met een paar pintjes teveel op, uit het 

jeugdhuis gekomen en zeiden we tegen elkaar ‘Zouden we geen 

Sint-Antoniusviering opzetten?’. Nadien zijn we meer info gaan op-

zoeken en zijn we begonnen met de verkoop van een varkenskop 

op een tafel in een hoekje bij de kerk. We maakten toen een beetje 

lawaai, de mensen moesten dan wat geld in potje steken en we had-

den ook een grote paal met een rad gemaakt waar je moest opkrui-

pen. We hadden dat ingesmeerd met bruine zeep en mensen moes-

ten saucissen van het rad trekken. 

In die tijd hield ik ook café, maar daar ben ik na een tijdje mee ge-

stopt waardoor de viering ook verwaterde. Er is zo’n 30 jaar geen 

viering geweest. Uiteindelijk heb ik, op initiatief van de dienst 

Vrije Tijd van de gemeente en schepenen Jan De Nul en Jür-

gen Ruysseveldt, de viering opnieuw leven ingeblazen. De 

viering gebeurt nu samen met de Heemkundige Kring van 

Iddergem en we hebben zelfs een vast muziekgroepje dat 

elke keer speelt. Tijdens de viering laten we ook heel wat 

satire over onze dorpsfi guren, de politici of de gemeente 

op de mensen los.”

Bij de Sint-Antoniusviering wordt er gespot met 

de politici, de gemeente, de notabelen van de 

gemeente,… Van waar komt dit?

“Dat hebben we zelf uitgevonden. Vroeger was 

Sint-Antonius de beschermer van het vee. In deze 

moderne tijd hebben we er voor gezorgd dat Sint-

Antonius wel nog een beschermheer blijft, maar 

dan van Iddergemse gewoonten. We hebben er dus 

een kwinkslag aan gegeven. We gaan zelfs nog een 

stap verder en zouden dit jaar normaal gezien voor 

de tweede keer een persoon verkozen hebben die de 

gewoonten van Iddergem perfect belichaam t . Vorig 

jaar was dat Paul Van Tricht. Hij heeft bij de kosjers ge-

speeld, voetbal gespeeld, is overal aanwezig, blijft al-

tijd tot de laatste plakken,… De echte belichaming 

van Eregem dus. Ook de politici of wat er misloopt 

in de gemeente wordt niet gespaard. We hekelen 

ze een beetje, maar dat hoort er nu eenmaal bij.”
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Wie is die Sint-Antonius?
Sint-Antonius, een Egyptenaar, leefde in de 3de eeuw na Christus. 

Niettegenstaande hij uit een welvarend gezin kwam, deed hij af-

stand van zijn rijkdom en trok, op jeugdige leeftijd, als kluizenaar de 

woestijn in. Hij stierf op 17 januari in 356. Zijn leven van boetedoe-

ning en gebed inspireerde vele volgelingen.

In de 11de eeuw ontstonden in Frankrijk de Sint-Antoniusbroeders. 

Ze legden zich toe op de verpleging van zieken. Om de zieken eten 

te verschaff en, kweekten ze varkens (met een bel om de hals), die 

gratis gevoed werden door de omwonenden. Wellicht is dit de reden 

waarom Sint-Antonius vaak met een varken wordt afgebeeld.

De verering van Sint-Antonius draait vaak om het 

beschermen van mens en dier tegen ziektes. De 

mis ter ere van de heilige gaat meestal gepaard 

met de typische off ergaven voor Sint Antonius 

Abt. Deze off ergaven (varkenskop-

pen of levende biggen, boeren-

brood, kippen) worden na de 

viering vaak verkocht per opbod 

door een veilingmeester. 

Dit aspect van de Sint-Antoniusver-

ering komt enkel in Vlaanderen voor. Met 

luide stem en veel animo maakt hij de ko-

pers warm om een bod te doen. Potentiële 

kopers laten zich soms een beetje gaan bij 

het bieden, waardoor het defi nitieve bod 

een veelvoud is van wat er in de winkel 

voor betaald wordt. De opbrengst van 

de veiling gaat traditioneel naar 

een goed doel, zoals een lokale 

vereniging of de restauratie van 

de kerk of een beeld.

Vlaamse Inventaris 
Immaterieel 
Erfgoed
De Sint-Antoniusviering zal dus in 2021 

helaas niet plaatsvinden. Daarnaast is er 

echter ook goed nieuws! Het Centrum voor 

Agrarische Geschiedenis werkt samen met 

PARCUM en Histories aan een erkenningstra-

ject voor de Sint-Antoniusvieringen (ter ere 

van Antonius Abt).

Bedoeling is om een overzicht samen te stel-

len van de bestaande Sint-Antoniusvierin-

gen in Vlaanderen en het hieraan verbonden 

erfgoed. Het uiteindelijke doel zou een er-

kenning zijn op de Vlaamse Inventaris Imma-

terieel erfgoed. In onze regio gaat het om 2 

bloeiende vieringen, namelijk in Herdersem 

én Iddergem.

Het traject wordt opgevolgd door Erfgoed-

cel Denderland, uiteraard in overleg met de 

Heemkundige Kring Iddergem. 

Glasraam in de kerk van Iddergem.

Links de heilige Antonius abt.
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Sint-Antonius in Iddergem
Sint-Antonius is altijd heel populair geweest in Iddergem. Getuige 

daarvan zijn de vele sporen die tot op de dag van vandaag terug 

te vinden zijn in het dorp. Zo is er de parochiezaal Sint-Antonius, 

die zich bevindt in de Sint-Antoniusstraat. Iets verder is er het Sint-

Antoniusbaantje, dat leidt naar de Hoogstraat. En ook in de Sint-

Amanduskerk van Iddergem verwijzen heel wat voorwerpen naar 

Antonius: de rechterzijbeuk is aan hem gewijd, met als pronkstukken 

het marmeren altaar, het glasraam uit 1933 en een houten beeld uit 

1934. Verder is er ook nog een schilderij en zelfs een eeuwenoud re-

liek!

Het is moeilijk te achterhalen hoe het precies komt dat de verering 

van Sint-Antonius altijd zo levendig geweest is in Iddergem. Een mo-

gelijke verklaring is dat Antonius vaak werd aanroepen ter bescher-

ming tegen veeziekten, wat levensnoodzakelijk was in een landelijk 

dorp als Iddergem. Een groot aantal inwoners had immers één of 

meerdere dieren om te voorzien in zijn levensonderhoud. Dieren 

waren het kostbaarste bezit van de mensen en wanneer deze ziek 

werden, bracht dit niet zelden armoede en ellende met zich mee.

De jaarlijkse traditie van gebeden en offergaven op 17 januari, groei-

de ook in Iddergem uit tot 'Sint-Antoniuskermis'. De kermis vond 

steeds plaats op de zondag het dichtst bij deze datum. Dan werd na 

de hoogmis per opbod een varkenskop verkocht aan de kerkpoort. 

Deze varkenskopverkoop maakte van de Sint-Antoniuskermis altijd 

al een bijzonder evenement.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de aloude traditie onderbro-

ken en na de bevrijding helaas niet hernomen. Pas in 1974 werd de 

kermis nieuw leven ingeblazen. Na de kerkdienst werd opnieuw een 

varkenskop verkocht, terwijl de plaatselijke volksmuziekgroep 'De 

famille Klepkes' zorgde voor de folkloristische omkadering. Vanuit 

de kerktoren werden een aantal 'toveressepoppetjes' te grabbel ge-

gooid, als verwijzing naar de plaatselijke spotnaam van de bewoners. 

Het jaar daarop werden nog enkele volkse elementen toegevoegd. 

Eregemse vlaai, gemaakt volgens een oud recept, werd samen met 

'tabletten' te koop aangeboden. Tabletten waren zelfgemaakte 

snoepjes van ingekookte kandijsuikerstroop, boter en bruine suiker. 

Het warme mengsel werd in porties uitgegoten op vetpapier en op 

een koude venstertablet gelegd (vandaar de naam) om de bereiding 

te laten stollen. Het vetpapier werd dan gesneden en de kinderen 

likten de lekkernij van het papier.

De Sint-Antoniusfolklore verdween af en toe doorheen de jaren, 

maar in 2012 werd weer aangeknoopt met deze traditie. En als we 

het volk op die varkenskop-zondag tellen, lijkt het feest weer voor-

goed vertrokken. Tot volgend jaar!

Eregem, Eregem
Wat benne ‘k ik content da’k een stukske van u ben
Eregem, Eregem
Mijn ziel, mijn adem en mijn stem.
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Nieuws van
Jeugdboekenmaand: 
Feest!
In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar! Het 

thema is dan ook heel toepasselijk: Lezen is een 

feest!

Ook dit jaar is de bibliotheek in Denderleeuw van de partij en zet 

ze feestelijke en favoriete boeken voor peuters, kleuters en jongeren 

in de kijker gedurende de maand maart. Uitgebreider nieuws volgt 

in de Schakel van maart, maar volgende zaken staan zeker op het 

programma: 

• Theater Sloef viert feest met de kinderen van de tweede kleuter-

klas en brengt een fi jne voorstelling (live in de bibliotheek of on-

line). 

• Voor de jongens en meisjes uit het vijfde leerjaar volgt een span-

nende wedstrijd met vragen, doe- en luisteropdrachten.

• En de bibliotheken van BibArt (Denderleeuw, Erpe-Mere, 

Haaltert, Lede en Ninove) zorgen voor een klapper met een 

originele wedstrijd voor alle kinderen van 6 tot 11 jaar.  We 

zorgen voor mooie prijzen!  Blijf op de hoogte via onze Faceboo-

kpagina www.facebook.com/BibDenderleeuw  of onze website 

www.denderleeuw.bibliotheek.be

Iedereen Leest 
presenteert

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd  

door Literatuur Vlaanderen. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen

illustratie Leo Timmers — vorm Kris Demey

Nieuwe kleuterkoffers
Een leuke kleuterkoff er rond Eefj e Donkerblauw, 

Rupsje Nooitgenoeg en Jules hadden we al. Door het 

grote succes van deze drie koff ers hebben we onze 

collectie uitgebreid.

Anna, Nijntje, Dikkie Dik, Nellie en Cezar, Bumba en Kikker: het 

zijn dikke vriendjes van onze kleuters.  We maakten nieuwe kof-

fers vol leuke materialen rond deze fi guurtjes. In elke koff er vind 

je natuurlijk een prentenboek, maar ook gezelschapsspelletjes, 

kleurplaten, een pop, een dvd ... Een aanrader voor in de klas en 

de crèche, maar ook gewoon thuis zijn lees- en spelplezier gega-

randeerd! Het aanbod vind je via de catalogus van de bibliotheek 

https://denderleeuw.bibliotheek.be/ via de zoekterm ‘kleuterkoff er’.
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de bib!

Praktisch
Openingsuren:

• Maandag en dinsdag: 14 - 19 uur

• Woensdag: 12 - 17 uur

• Donderdag en vrijdag: 14 - 20 uur

• Zaterdag: 9 - 12 uur

Contactgegevens:

• Vrijheidsstraat 11,  9470 Denderleeuw

• 053 668 484 

• bibliotheek@denderleeuw.be

• https://denderleeuw.bibliotheek.be/

• facebook.com/bibdenderleeuw

Leesclub: ‘De avond is 
ongemak’ van Marieke 
Lucas Rijneveld
Toen ‘De avond is ongemak’ in 2018 verscheen, was 

Nederland op slag een schrijfster van formaat rijker.  

Rijneveld zelf won prompt de International Booker 

Prize 2020. 

De leesgroep waagt zich aan dit veelbesproken romandebuut van 

Marieke Lucas Rijneveld. Het is het schrijnende verhaal van een ge-

reformeerd boerengezin dat wordt getroff en door de dood van een 

kind. Door de ogen van Jas, die zich ophoudt in het niemandsland 

tussen kindertijd en volwassenheid, zien we hoe de familieleden elk 

op hun eigen manier omgaan met het verlies. Vader en moeder zijn 

volledig verlamd door verdriet en zien niet hoe hun kinderen lang-

zaam ontsporen.

Iedereen welkom! 

Praktisch 

• Wanneer: vrijdag 19 februari 2021 om 20 uur

• Locatie: leeszaal bibliotheek, Vrijheidsstraat 11 (we verwittigen tij-

dig indien last minute wordt beslist tot een digitale bijeenkomst)

• Gratis toegang.

• Inschrijven is verplicht via 053 66 84 84 of 

bibliotheek@denderleeuw.be. 
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Ultraloper Jean-Paul Praet 
schittert in  
sportdocumentaire
liep hij telkens mis. Ultraloper Jean-Paul Praet uit Denderleeuw schittert 
dit jaar in een documentaire van Ruben Van Gucht op Sporza. Nog steeds 
een getraind atleet hernam Jean-Paul nogmaals de legendarische tocht 
van honderd kilometer die hem in 1986 tijdens de ‘Nacht van Vlaanderen’ 
in Torhout een tijd van 6 uur, 3 minuten en 51 seconden opleverde, een 
wereldrecord dat nu nog steeds stand zou houden. We troffen Jean-Paul op 
een uitzonderlijke sneeuwdag in januari en vroegen hem naar het verhaal.
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Hoe ben je in contact gekomen met Ruben Van Gucht? 

Vanwaar de vraag naar een documentaire?

Ruben Van Gucht heeft zelf al verschillende keren 100 km gelopen in 

de zogenaamde Dodentocht in Bornem. Hoewel hij daar veel trager 

loopt dan ik destijds, heeft hij dikwijls problemen gehad om de wed-

strijd uit te lopen. Vandaar zijn bewondering voor mij, denk ik. Voor 

zijn theatertournee genaamd ‘Sportman’, waarin hij spreekt over 

sportmannen die hij bewondert, heeft hij dan contact met mij opge-

nomen. In die voorstelling vertelt hij dan het verhaal over mijn we-

reldrecord op basis van mijn blog. Toen ik naar die voorstelling ging 

kijken, zei Ruben dat hij met mij wel ooit eens iets voor TV ging doen. 

En nu er door corona heel wat sportevenementen afgelast werden, 

had Ruben eindelijk  de tijd om het ook effectief te doen.

De documentaire gaat over het wereldrecord dat je liep, 

maar dat niet werd gehomologeerd. Een knappe prestatie 

én een bizar verhaal tegelijkertijd. Is dit bekend bij het 

brede publiek?

Bij het grote publiek ben ik zeker geen bekende sporter. Binnen het 

circuit en bij lopers ben ik wel bekend en dan zeker bij sporters van 

mijn generatie. In West-Vlaanderen en vooral in Torhout kennen ze 

me beter. Dat was natuurlijk ook de plek waar ik mijn wereldrecord 

liep. Ik word er daar ook nog vaak over aangesproken. Van de belang-

stelling van de gemeente Denderleeuw mag ik echter zeker niet kla-

gen; ik werd voor mijn wereldrecord in 1986 uitgebreid gehuldigd, 

inclusief fanfare en majoretten. Verder werd ik maar liefst drie keer 

sportlaureaat en enkele jaren geleden kreeg ik nog een trofee voor 

mijn ganse carrière.

Leg eens uit waar het is fout gelopen?

Ten eerste had ik zodanig snel gelopen (16,5 km/u gemiddeld), dat 

men er van uitging dat er wel iets moest fout gegaan zijn. Vandaar 

de roddels dat ik een stuk van het parcours zou afgesneden hebben, 

terwijl er van de eerste tot de laatste kilometer officials bij mij waren. 

Ten tweede werd het parcours afgemeten door een landmeter. Om 

erkend te worden kwam nadien de regel dat dat moest gebeuren 

door een door de IAAF (Internationale Atletiekfederatie) erkende op-

meter.

Hoe kijk je daar op terug? Met spijt of overheerst de trots?

Ik had uiteraard liever gehad dat het erkend was geweest, want ik 

heb het uiteindelijk wel gelopen. Dat doet deugd. Wat men mij nooit 

zal kunnen afnemen is de persoonlijke voldoening over mijn carrière. 

Niemand liep tot nog toe een 100 km zo snel als ik. Is dat niet wat 

men een wereldrecord noemt? Met de leugenachtige roddels heb 

ik meer moeite dan met de niet-erkenning. Ik hoop dat met de do-

cumentaire die roddels definitief weerlegd worden door de officiële 

getuigen die mij destijds vergezelden.

Hoe zag je leven er toen uit? Kon je van de sport leven? En 

hoe hard moet een ultraloper eigenlijk trainen?

Neen, daar kon ik zeker niet van leven. Ik baatte destijds een 

natuurvoedingswinkel uit in Denderleeuw. Tijdens mijn vele trainin-

gen sprong mijn vrouw in. Onder begeleiding van mijn trainer Patrick 

De Schepper trainde ik heel hard en heel veel. Dikwijls ging ik twee 

keer per dag lopen, deed duurlopen tot 5 uur, weken waarin ik tot 

250 kilometer liep, soms vier keer snel op drie dagen.

Wat gebeurde er na het befaamde wereldrecord?

Het WR kwam vrij vroeg in mijn carrière: het was mijn eerste 

overwinning in de Nacht van Vlaanderen in Torhout. Ik zou die sterkst 

bezette 100 kilometer ter wereld in totaal 8 keer winnen, waar-

van 7 keer opeenvolgend. Ook in het buitenland haalde ik mooie 

overwinningen (Amiens, Winschoten, ...). Na mijn 100 km-verhaal 

ben ik steeds blijven lopen. Inmiddels ben ik gepensioneerd en ben 

geregeld oppas voor mijn kleinzoon Ruben. Ook een mooie carrière!

Train je nog? Ook in Denderleeuw? En heb je soms tips voor 

de lezers?

Als loper ben ik nog niet gepensioneerd, train nog bijna dagelijks en 

neem nog deel aan wedstrijden, maar meer korte wedstrijden tot ca. 

10 km. Ik train ook zeker nog in Denderleeuw. Mooie loopplekjes zijn 

voor mij onder andere de Wellemeersen, de Kouter, de Molenbeek-

meersen, het jaagpad langs de Dender, het Sportpark met de Finse 

piste (waar ik vlakbij woon in de Veldstraat) en  Liedekerke-bos.

De ‘Nacht van Vlaanderen’ was tot ver buiten België gekend. 

Torhout was meermaals het toneel van EK en WK ultralopen 100 

km. Het BK 100 km vond in Torhout zijn vaste stek. De organi-

satie bestaat nog steeds, maar met een 100km wandeltocht in 

plaats van ultraloopwedstrijd.

De trailer van de documentaire kan je via YouTube bekijken: 

https://youtu.be/EknKFBWa6Hg

De documentaire zelf wordt op 14 februari op Eén uitgezonden, 

na de Brussels Universities Cyclocross.

De aankomst van Jean-Paul kan je trouwens ook bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=SlU2D9vBJbQ
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Winterwandeling van Chiro Denderleeuw

In oktober gooide corona opnieuw roet in het eten van elke jeugdwerking, maar Chiro Den-

derleeuw bleef achter de schermen actief. Na de boekjes vol spelletjes die al werden uitge-

deeld aan de jongste leden en de regelmatige online Chiro zondagen georganiseerd voor de 

oudsten, stelde de Chiro een wandeling samen. Deze actieve wandeling is ideaal om met heel 

het gezin of met vrienden te doen. Je volgt de wandeling van punt tot punt aan de hand van 

een app, en onderweg krijg je ook nog leuke opdrachtjes om te doen. Om de wandeling te 

doen, moet je de app Actionbound downloaden op je smartphone, de QR-code hiernaast of 

op de Facebookpagina van Chiro Denderleeuw scannen en de wandeling downloaden zodat 

je onderweg geen data nodig hebt. De wandeling vertrekt aan de lokalen (Thontlaan 50) en 

eindigt daar ook. Aangepaste schoeisel en kleding zijn sterk aan te raden aangezien het op 

sommige plaatsen heel modderig kan zijn. 

Veel plezier met wandelen en leuke foto’s van deze wandeling zijn altijd welkom op de Face-

bookpagina van Chiro Denderleeuw!

Yoga Vedanta Denderleeuw  

Eind januari kon door de huidige coronamaatregelen de infoavond niet doorgaan. Heb je 

interesse in yoga? Dan kan je nu via onze website (http://yogavd.webs.com) een proefl es vol-

gen. Deze proefl es is gratis, zonder verdere verplichting. 

Yogalessen opgeschort 

Momenteel zijn alle lessen opgeschort. Van zodra het opnieuw toegelaten is om les te geven, 

worden deelnemers via e-mail verwittigd en is er de mogelijkheid om enkele proefl essen 

gratis te volgen.

Algemene info

• Het lidgeld voor een jaar bedraagt  50 euro. 

• Per week kan je 8 lessen volgen, gegeven door 5 docenten.

• In afwachting van een versoepeling van de coronamaatregelen ontvang je na je registratie 

op wekelijkse basis nieuwe info rond yoga

Meer info

Raphaël  Zwaenepoel– 053669919- rafzwaenepoel@belgacom.net
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VENSTER OP DENDERLEEUW

Venster op Denderleeuw

Wil jij  j e foto zien verschijnen op deze pagina? 

Deel je foto dan op Instagram via #deschakel 

of stuur  naar communicatie@denderleeuw.be. 

Door de foto te posten of door te mailen geef 

je de gemeente toestemming om deze te pu-

bliceren in het infoblad. Vergeet ook  niet om  

toestemming te vragen aan iedereen die op de 

foto staat.

Glen MuylaertYoulia Mari

Els Eeman Denderleeuw Positief

boeiendbelgië
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VENSTER OP DENDERLEEUW

Hans Vanmuldersgunther_1209

reisduiveltjePierre Mannaert

Nadine BogaertMichael DB Photography
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VENSTER OP DENDERLEEUW

Sofi e Gits - www.sofi e-gits.beRik Verbeken

ttimmerst

taarvidasolitarywandererblog

Tom Jourquin
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Bloemen
Sonck-Bauwens

Veldstraat 147

9470 Denderleeuw

�+�: 053 66 13 46

Open alle dagen
van 13.00 tot 19.00 u.

Zondag van 9.00 tot 14.00 u.
Alle dagen verse snijbloemen,
opgemaakte plantenschalen,

bloemstukken, groene en
bloeiende planten
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