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 BELANGRIJK: inleverdatum

Artikels en advertenties voor de editie 

februari 2021 moeten uiterlijk op maadag 4 

januari 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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Sluitingsdagen 

in januari
1 januari 

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 Sofi e Renders

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

Tel.: 0478 29 29 27

E-mail  sofi e.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:          Denderleeuw Klinkt! fotograaf Shalan Alhamwy 

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

Slachtoff erhulp 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.
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#denderleeuwinbeweging
2020 was een bewogen jaar. Een jaar dat overheerst werd door de coronacrisis. Dit zorgde voor een extra uit-

daging voor ieder van ons. Ook voor de gemeente. Maar crisis of niet, we hebben niet stilgezeten en hebben 

het voorbije jaar heel wat gerealiseerd. Ook voor 2021 hebben we er zin in.  Lees even mee!

Nieuw gemeentelijke 

magazijn en moderne 

brandweerpost

De gemeentelijke site in de Veldstraat 

werd heringericht tot een modern ge-

meentelijk magazijn en brandweerpost, 

waarbij de gemeentelijke arbeiders en de 

brandweerlieden beschikken over een pro-

fessioneel ingerichte werkruimte. Hierdoor 

kunnen de vervallen gebouwen in de Mo-

reelstraat en Nieuwstraat verlaten worden. 

Koopwarenplein

Het Koopwarenplein werd recentelijk ge-

opend en zal een volwaardige ontmoetings-

plaats worden die de nodige ademruimte 

biedt langs de as centrum station.

Centraal aanmeldingsregister 

in het basisonderwijs

Om te voorkomen dat ouders voor de schoolpoort moeten kam-

peren, werd het centraal aanmeldingsregister ingevoerd. Ouders 

die hun kind naar een Denderleeuwse basisschool willen sturen, 

moeten zich eerst aanmelden en pas nadien kan er ingeschreven 

worden. 
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Jeugd Welle onder één dak

De jeugdverenigingen van Welle konden 

in 2020 hun intrek nemen in nieuwe 

jeugdlokalen in het Broekpark.

Elke donderdag 

markt in Welle

Sinds eind juni kan je wekelijks, op 

donderdagvoormiddag, naar de markt in 

Welle .

Kajakken op de Dender

Recreatie op  de Dender? Dat vind je sinds 

deze zomer ook in Denderleeuw terug. 

Gedurende 4 maanden kon je in onze 

gemeente komen kajakken en zo de 

schoonheid van de Dendervallei ontdekken. 

Ook in de toekomst zal dit mogelijk blijven 

tijdens de zomerperiodes.
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Eva wijst (anderstalige) 

nieuwkomers de weg

Eva nodigt alle nieuwe inwoners van buitenlandse 

herkomst uit voor een onthaalgesprek. Tijdens dit 

gesprek geeft ze hen de nodige info om hen op 

weg te helpen bij hun integratie in onze gemeente. 

Ze geeft hen bv. info over de Nederlandse 

taallessen en benadrukt het belang ervan, 

verwijst hen bij specifi eke vragen door naar de 

bevoegde gemeentelijke diensten en benoemt 

de verantwoordelijkheden die elke inwoner moet 

opnemen om zo zijn steentje bij te dragen aan een 

fi jne buurt om in te wonen. 

Digitale Denderleeuwbon

Sinds 1 december kan je de 

Denderleeuwbon online aankopen 

via www.denderleeuwbon.be. De 

Denderleeuwbon is een digitale cadeaubon 

waarmee je bij tal van lokale handelaren in 

Denderleeuw digitaal kan betalen. 

Hiermee wil de gemeente de lokale 

handelaren een duwtje in de rug geven. 

Gezien de aanslepende coronacrisis en de 

nefaste gevolgen voor de lokale economie, 

kunnen onze ondernemers alle steun 

gebruiken. 

Daarom wordt aan alle lokale handelaren 

de mogelijkheid geboden om de 

Denderleeuwbon als veilig en contactloos 

betaalmiddel aan te bieden in hun 

handelszaak. Ook voor de klanten is 

de Denderleeuwbon een handig én 

contactloos betaalmiddel. Het is een ideaal 

cadeau om te schenken aan familie of 

vrienden, of om te krijgen natuurlijk.
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Koop lokaal!

De coronacrisis heeft er bij heel wat mensen hard ingehakt. 

Ook bij onze lokale handelaren. 

Om hen tijdens deze moeilijke periode te steunen,

werd de campagne ‘#ikkooplokaal’ gelanceerd. 

Op de website www.shopindenderleeuw.be vind je alle lokale handelaren terug die 

voor jou klaar staan. Koop je spullen online via de lokale webshops of bestel een lekkere 

takeaway van één van onze restaurants. 

Want ook na de coronacrisis willen onze handelaren 

jou met open armen blijven ontvangen.

Steun onze lokale handelaren en koop lokaal!

De gemeente werkt op afspraak

Tijdens de coronacrisis zijn we versneld overgeschakeld naar ‘werken op afspraak’. Op 

deze manier konden we ook tijdens deze periode onze klantvriendelijke dienstverlening 

waarborgen.

Heb je een attest nodig of wil je een aanvraag indienen voor een bepaalde dienstverlening? 

Neem dan eerst een kijkje op denderleeuw.be/digitaalloket. 

Wil je een afspraak maken? Ga naar denderleeuw.be/afspraak. 

Nog enkele realisaties in 2020…

• Het traject om een Vrijetijdshuis met belevingsbib uit te werken 

is opgestart

• De nieuwe lokalen scouts Denderleeuw en Walleken werden in 

gebruik genomen

• In de wijk Leeuwbrug werd een nieuw circulatieplan ingevoerd, 

in Welle en Iddergem werd een transitverbod ingevoerd voor 

vrachtwagens +5 ton en ook het autodelen kan vanaf nu in Den-

derleeuw

• Om onze Klimaatdoelstelling tegen 2030 te halen werd het Kli-

maatforum opgestart en mochten we een Klimaatmedewerker 

via SOLvA verwelkomen

• Opbouwwerkers worden ingezet in de wijken Landuit en 

Leeuwbrug

• Het conformiteitsattest wordt ingevoerd om de woonkwaliteit 

van de woningen op de huurmarkt te verhogen

• Er werd een lokaal toewijzingsreglement opgesteld om mensen 

met binding met onze gemeente voorrang te geven in een sociale 

woning

• De schoolomgeving in de Kerkstraat in Welle werd heringericht 

om zo de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te ver-

hogen

• De Rodenbachstraat werd heraangelegd

• In het kader van domiciliefraude worden er meer woonstcontro-

les uitgevoerd

• Het infoblad werd in een nieuw kleedje gestoken

In kader van de coronacrisis:

• Onze medewerkers deden een deur-aan-deurbedeling van 

mondmaskers voor iedere inwoner (12+) 

• Samen met de gemeente Liedekerke werd een triagepost opge-

start en met andere gemeentes in de Denderstreek een schakel-

zorgcentrum

• Het platform ‘Denderleeuw helpt’ werd opgestart en er werden 

belrondes georganiseerd naar 75-plusserd

• De gemeente stak een handje toe bij de verdeling van de voedsel-

pakketten van de Geburen vzw en zamelde laptops in voor leer-

lingen die er geen hebben

• Het vrijetijdsaanbod werd door corona op zijn kop gezet, maar 

onze dienst Vrije Tijd werkte een alternatief aanbod uit

• In de buitenschoolse kinderopvang werd extra noodopvang

voorzien

• Er werden huisbezoekers ingeschakeld om coronapatiënten te 

ondersteunen bij contactopsporing

• Een coronacoach werd ingezet om de evenementen coronaproof 

te organiseren
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Wat staat er op de planning voor 2021?

Aanleg satelliet parking Moreelstraat
Nu de gemeentelijke technische dienst verhuisd is naar de nieuwe 

gemeentelijke site in de Veldstraat, zal het oude gebouw in de Mo-

reelstraat worden afgebroken om plaats te maken voor een satelliet-

parking met groenzones en wandelpaden.

Samen met de aankoop van site Triolet, waar het Vrijetijdshuis zal ko-

men, past dit in het plan om van het dorpsplein in Denderleeuw een 

bruisende dorpskern te maken: autoluw, groene zones, recreatie aan 

de Dender gecombineerd met slimme mobiliteitskeuzes.

Het Broekpark breidt uit
In 2021 breidt het Broekpark 

verder uit! Na de aanplant van 

het geboortebos en de recente 

bouw van het jeugdhuis, zal het 

Broekpark verder ingericht wor-

den als speel- en ontmoetingsweefsel.
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En er is meer!
• Extra aanwervingen zullen zorgen voor een professionele ver-

sterking van de gemeentelijke dienstverlening

• NMBS en Infrabel zullen starten met de werken aan het sta-

tion

• Er komt een nieuwe webshop voor vrijetijdsactiviteiten en de 

buitenschoolse kinderopvang

• De gemeentelijke website wordt in een nieuw kleedje gesto-

ken en het digitaal loket wordt uitgebreid

• Op de gemeentelijke site in de Veldstraat zal een uitleenbalie 

voor vrijetijdsmateriaal worden opgestart

• Er zal een woningtypetoets ontwikkeld worden met focus op 

eengezinswoningen en meer woonkwaliteit

• Goed nieuws voor de organisatoren van evenementen, want 

het digitaal evenementenloket komt er aan

• De Polderstraat, de Terjodenstraat en de Bosstraat worden 

heraangelegd

• In de Boriaustraat wordt de bushalte aangepast in het ka-

der van toegankelijkheid en de schoolomgeving van het 

Landuiterke wordt heringericht.

• Het team van de gemeenschapswachten wordt versterkt met 

één extra persoon en er worden lokale integrale veiligheids-

cellen opgestart, bv. rond overlast en samenleven

• De opbouwwerkers krijgen een teamlid erbij: er komt een 

aanwerving voor een schoolopbouwwerker voor het secun-

dair 

• De werken aan het Denderpark zullen van start gaan

• Het detailhandelsplan zal worden uitgevoerd

• Om de zwerfvuilproblematiek aan te pakken zullen er mobiele 

camera’s worden ingezet

• Leegstaande en verwaarloosde huizen zullen strenger wor-

den aangepakt

• Verouderde straatverlichting zal verder vervangen worden 

door LED-verlichting

• Aandacht voor het kennen van de Nederlandse taal blijft be-

langrijk: er zullen extra Nederlandse taallessen worden geor-

ganiseerd

Bomen, bloemen en hagen op 

begraafplaats Iddergem
Het masterplan voor de vergroening van de begraafplaats werd 

offi  cieel goedgekeurd en wordt stapsgewijs uitgerold. De centrale 

as van de begraafplaats wordt vergroend en extra geaccentueerd 

door het aanplanten van bomen. De graven van de oud-strijders 

worden gecentraliseerd en krijgen een uniforme zerk in een ga-

zon zonder paden. Waar het kan, wordt ook stelselmatig groen-

aanplant voorzien. Eén van de laatste fases is de aanleg van een 

bloemenweide.

Wil je meer weten over het meerjarenplan?

Neem dan een kijkje op denderleeuw.be/meerjarenplan. Je 

vindt er het uitgebreide meerjarenplan met de beleidsdoelstel-

lingen en acties terug. 
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Word jij onze nieuwe collega? Het gemeentebestuur van Denderleeuw is in volle 

ontwikkeling. We zijn dan ook op zoek naar dynamische medewerkers (m/v) voor de vol-

gende functies. Word jij onze nieuwe collega?

Werkleider Wegen – aanleg werfreserve
 C4-C5 | voltijds onbepaalde duur | contractueel

 Solliciteren t.e.m. 29 januari 2021

Denderleeuw heeft bijna 200 straten. Het team Wegen staat in voor 

het onderhoud , de herstellingen en wegmarkeringen van al deze 

straten. Ga jij de uitdaging aan om dit met een gedreven team van 

arbeiders in goede banen te leiden? Schrikken leidinggeven, het or-

ganiseren en opvolgen van wegenprojecten jou niet af en durf je zelf 

ook de handen uit de mouwen te steken? Dan ben jij misschien de 

persoon die wij zoeken!

Diensthoofd Samenleven
 A1a-A3a | voltijds | onbepaalde duur | contractueel 

 Solliciteren t.e.m. 29 januari 2021

 Zet jij Denderleeuw mee op de kaart als een sterke, positieve en ver-

bindende samenleving? Kan je professioneel advies geven op vlak 

van taalbeleid, inclusie, buurtwerk, onderwijspbouwwerk …? Bouw 

je vlot een taalbeleidnetwerk uit om concrete acties op touw te zet-

ten in overleg met interne en externe partners? Bekijk dan snel onze 

functiebeschrijving en wie weet versterk jij binnenkort ons team!

Wij bieden jou: 

Een boeiende en afwisselende job in een dynamische werkomgeving die inzet op ontwikkelingskansen 

voor iedereen. Een gunstige verlofregeling, 2de pensioenpijler, eindejaarspremie, extralegale voordelen 

zoals maaltijdcheques (8 euro), fi etsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar 

vervoer en mogelijkheid tot het instappen in het fi etsleaseproject “Go met de Velo in Denderleeuw”. 

Interesse in deze functies?

Surf naar www.denderleeuw.be/vacatures voor meer info over de vacatures en de selectieprocedure. Je kan hiervoor ook 

terecht op de dienst Personeel: 053 640 686 - aanwervingen@denderleeuw.be. 

Solliciteer vandaag nog! Overtuig ons met jouw sollicitatiebrief, diploma en cv via het online sollicitatieformulier, via 

aanwervingen@denderleeuw.be, per brief ter attentie van de algemeen directeur (A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw) of 

geef dit persoonlijk af bij onze personeelsdienst (zelfde adres)

Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om jouw geslacht, leeftijd, origine, beperking,...

Meer info en online solliciteren:   www.denderleeuw.be/vacatures
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Denderleeuw Helpt! denkt aan jou
Denderleeuw Helpt werd opgestart tijdens de eerste lockdown om mensen met een hulpvraag en vrijwilligers 

die graag iets wilden doen te matchen. In deze tweede fase gaat alle aandacht naar inwoners die wel wat hulp 

of een opkikkertje kunnen gebruiken. Zo gingen onze opbouwwerkers de afgelopen weken op drempel-

bezoek bij alleenstaande ouders. De bel ging onder meer bij Sarah en Annick…

Een extra lange herfstvakantie, onderwijs op afstand, thuiswerk com-

bineren met kinderen die hun energie zoals gewoonlijk niet in de 

sport- of jeugdvereniging kwijt kunnen… corona schudt onze levens 

serieus door elkaar. Niet in het minst die van ouders. Werk en gezin lo-

pen niet zelden door elkaar. Daarom besloten onze opbouwwerkers 

een bezoek te brengen aan maar liefst 480 alleenstaande ouders met 

kinderen onder de 18 jaar in Denderleeuw.

Sarah: Er werd op een namiddag aangebeld. Ik was aangenaam ver-

rast dat er bezoek aan de deur stond. Een lieve medewerker van de 

gemeente polste naar hoe het met ons ging. Ze gaf een duidelijke 

uitleg over hun werking en het doel van hun drempelbezoekjes.

Annick:  Het was een fi jn en corona-proof bezoekje. Als alleenstaan-

de ouder is het inderdaad niet altijd even evident om alle bordjes 

tegelijkertijd de lucht in te houden. Afstandsonderwijs, thuiswerk, je 

kind helpen bij de extra opdrachten, hen ondersteunen en tegelij-

kertijd de rest draaiende houden, het vraagt wel wat moeite.

Sarah: Het zijn voor niemand leuke tijden en iedereen heeft zich de 

afgelopen maanden serieus moeten aanpassen. Voor kinderen is het 

ook geen plezierige periode. Moeten wennen aan digitaal onderwijs, 

de vriendjes soms moeten missen, hun hobby niet kunnen uitoefe-

nen, onbezorgd jong en speels zijn. Voor hen is er ook gigantisch veel 

veranderd.

Annick: Nog meer dan anders ben je als gezin op jezelf aangewezen. 

We brengen heel veel tijd samen door. Soms is dat een meerwaarde 

en genieten we er allebei met volle teugen van, maar het knettert 

uiteraard ook wel eens. Samen wandelen, fi etsen, gezelschapspel-

letjes spelen, na een tijdje gaat dat ook wat vervelen. Daarom was 

het fi jn dat de opbouwwerker een geschenkje mee had; een leuke 

doe-maandkalender.

Sarah: Met tips om elke dag van de maand iets leuks als gezin te 

doen! Denk maar aan samen wenskaarten knutselen, een gezinsfoto 

maken, een parcours doorheen het huis in elkaar boksen, enz. Het 

deed ook gewoon deugd om een kort gesprekje te voeren, met ie-

mand te praten die oprecht wou weten hoe het gaat en polste of we 

vragen of specifi eke noden hadden. Kortom, een heel fi jn initiatief 

vanuit de gemeente!

Annick: Dat kan ik alleen maar beamen. Ik vond het oprecht een aan-

genaam bezoek!

Heb je hulp nodig of vragen? Wij laten jou niet los. 

Denderleeuw helpt 

• Je kan Denderleeuw Helpt elke werkdag tussen 10 en 12 uur 

bereiken, behalve op vrijdag.

• Je kan bellen naar het nummer 053 640 683.

• Je kan mailen naar denderleeuw.helpt@denderleeuw.be

• Je vult het Denderleeuw Helpt formulier op de website in.

Het OCMW is er voor jou

Kom je door de coronamaatregelen in fi nanciële, psychosociale, 

psychologische,... problemen? Het OCMW is er voor jou.

• Je kan het OCMW elke werkdag tussen 9 en 12 uur en 13.30 en 

16 uur bereiken. Op donderdagavond kan je er ook tussen 18 

en 20 uur terecht.

• Maak zeker vooraf een afspraak via het onthaal en onze maat-

schappelijke werkers helpen je dan verder. 

• Je kan bellen naar het nummer 053 663 363 of mailen naar 

vraag@ocmwdenderleeuw.be

• Of contacteer je maatschappelijk werker rechtstreeks indien 

je reeds eerder bent langs geweest.

DOETIP: Op wandel met Eva!

Opbouwwerker Eva Meerpoel lanceert drie korte wandelingen in 

Denderleeuw, bewegwijzerd met hartjes. Wie de wandeling liever 

niet in zijn eentje afl egt, kan beroep doen Eva. Met maximaal 4 per-

sonen gaat Eva vanaf januari op stap in de gezonde buitenlucht. 

Voor meer info: eva.meerpoel@samenlevingsopbouw.be

Ben je een alleenstaande ouder en heb je onze medewerkers niet 

gezien? Dan was je toevallig niet thuis op de dag van ons drem-

pelbezoek. Wie dat wil, kan de kalender met de leuke ideeën ook 

via www.denderleeuw.be/denderleeuwhelpt terugvinden. De 

doe-tips zijn zeker ook interessant voor niet-alleenstaande ou-

ders.
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Heb je vragen of noden? 
Contacteer Denderleeuw Helpt!

Help de Helpers!

Net als in de eerste coronagolf staat ook nu ‘Denderleeuw Helpt’ voor je klaar. Heb 

je een vraag of een probleem? Dan geven we je een antwoord of zoeken we voor 

jou een oplossing. 

Heb je hulp nodig bij de boodschappen? Voel je je eenzaam? Heb je algemene vra-

gen over de coronamaatregelen? Denderleeuw Helpt is er voor jou! 

Neem contact op met Denderleeuw Helpt via:

• Denderleeuw Helpt-telefoonlijn: 053 640 683

• denderleeuw.helpt@denderleeuw.be

Voor algemene vragen kan je terecht op:

• Algemene corona-telefoon: 0800 14 689

• denderleeuw.be/corona

De coronacrisis treft ons allemaal. Onze zorgverleners en zorgvoorzieningen geven het beste 

van zichzelf, waarvoor we hen enorm dankbaar zijn! Door het hoge aantal besmettingen 

komen sommige zorgvoorzieningen in nood op vlak van personeel en zijn ze op zoek naar 

vrijwilligers. Zo kunnen zij hun bewoners nog steeds de beste zorg geven. 

Heb jij een warm hart en wil je een handje helpen in de zorg? Meld je dan aan via de 

vrijwilligersplatformen www.helpdehelpers.be of www.vrijwilligerswerk.be. 

Ook Valérie uit Denderleeuw meldde zich aan. Naast haar job helpt ze mee in WZC Ter Bake 

om de broodmaaltijden ’s morgens klaar te maken en voor ’s avonds voor te bereiden. 

“Zelf heb ik geen zorgkundige achtergrond, maar in deze tijden zijn alle helpende handen welkom. 

Het fantastische gevoel krijg je er gratis bij.” 

Word jij ook een held van de zorg? Aarzel niet en schrijf je in!

GEBOORTEN
16 oktober 2020  Nandi Muhizi Mugabo

27 oktober 2020 Amir Bounaânâ

16 november 2020 Rufaida Da’meh

22 november 2020 George De Kegel

 OVERLIJDENS
14 november 2020 Maria Wandelseck (°18 november 1932), 

geh. Charles Guns

15 november 2020 Etienne Nelis (°05 september 1934), 

wed. Suzanne Willems

16 november 2020 Mauritius Baeyens (°03 juli 1924), 

wed. Alice Van der hoeven

18 november 2020 Clement Van Eeckhoorn (°19 december 1941), 

geh. Maria De Mey

19 november 2020 Jo Van Droogenbroeck (°05 november 1969)

28 november 2020 Jozef Pots (°25 maart 1954), 

wed. Christiane Rapport

3 december 2020 Stephanie De Leeuw (°19 januari 1931), 

wed. Joannes Christiaens

4 december 2020 Sidonia Van Eetvelde (°20 april 1928), 

wed. Gustave Malisart

8 december 2020 Joseph Neukermans (°18 oktober 1924) 

wed. Margaretha Boone

Familienieuws

 HUWELIJKEN
26 november 2020 Caroline Ruysseveldt en Andy Verlinde
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Steun 
het 
Rode Kruis 

Zoals vele andere organisaties heeft de Rode Kruis-afdeling 

Denderleeuw-Haaltert zijn inkomsten zien slinken omwille van de 

coronacrisis. De jaarlijkse stickerverkoop kon niet doorgaan en even-

tuele alternatieven waren onmogelijk. 

Concreet betekent dit dat er weinig inkomsten zijn, terwijl de kos-

ten niet verminderen. Ziekenwagens rijden namelijk niet op water 

en moeten onderhouden worden, vrijwilligers moeten degelijk op-

geleid worden en moeten over het beste materiaal beschikken om 

anderen te kunnen helpen,…

Groter fiscaal voordeel

De overheid stimuleert daarom de vrijgevigheid van de burger door 

een uitzonderlijk fiscaal voordeel te bieden voor schenkers die een 

gift doen in 2020. De belastingvermindering voor giften in 2020 

worden opgetrokken van 40 naar 60%.

Help je mee?

Steun het Rode Kruis met 40 euro of meer op rekeningnummer BE30  

7360 3843 5811 en geniet van dit uitzonderlijke voordeel.
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‘Bewegen Op Verwijzing’ 
helpt onze inwoners meer 
te bewegen

Denderleeuw start op maandag 4 januari 2021 met het project ‘Bewegen Op Verwijzing’, een initiatief van het 

Vlaams Instituut Gezond Leven en met steun van de Vlaamse overheid. Dankzij dit project kunnen inwoners 

met een gezondheidsrisico door hun huisarts doorverwezen worden naar een Bewegen Op Verwijz ing -coach. 

Die coach stimuleert de doorverwezen deelnemer om meer te bewegen.

Wat is de bedoeling van ‘Bewegen Op Verwijzing’? De ‘zittende’ 

Vlaming met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het 

bewegen krijgen!

De doorverwezen patiënten krijgen van de coach een beweegplan 

op maat: van een dagelijkse fi etstocht naar het werk tot een weke-

lijks dans- of zwemuurtje in de buurt. De coach helpt hen op weg en 

motiveert hen.

Het aantal consultaties bij de coach bepaalt de deelnemer zelf. Er ligt 

een maximum op 7 uur individuele begeleiding. 

Dankzij ‘Bewegen Op Verwijzing’, een initiatief van het Vlaams Insti-

tuut Gezond Leven en met steun van de Vlaamse overheid, profi teert 

de deelnemer van heel lage tarieven. Hij betaalt de coach maar 5 

euro per kwartier voor een individuele sessie, en 1 euro per kwartier 

voor een groepssessie. Heeft de deelnemer recht op een verhoogde 

tegemoetkoming? Dan krijgt hij een extra korting.

Denderleeuw heeft de stap gezet

Denderleeuw heeft, onder begeleiding van Logo Dender vzw en het 

ELZ Regio Aalst, een aanvraag ingediend bij het Vlaams Instituut Ge-

zond Leven. In het aanvraagdossier hebben we aangegeven wie als 

coach aan de slag kan, hoe we de huisartsen hierover zullen infor-

meren, en hoe we dit initiatief ook voor iedereen toegankelijk zullen 

maken. 

Voordelen

Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt na begeleiding. 

Bovendien heeft het project ook nog andere voordelen: je voelt je 

beter in je vel, je komt vaker naar buiten en je hebt meer sociaal con-

tact. 
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Bewegen Op Verwijzing-coach

De Bewegen Op Verwijzing-coach van Denderleeuw is Isabelle. 

“Sinds een tweetal jaar ben ik werkzaam als BOV-coach. Het is voor mij 

een plezier om dit te mogen doen, want het schenkt mij enorm veel vol-

doening als ik mensen kan aanzetten om meer te bewegen.  

Dagelijks bewegen is ontzettend belangrijk voor onze gezondheid. 

Zeker tijdens de coronacrisis is dit duidelijk geworden. Als BOV-coach 

is het heel belangrijk om mensen bewust te maken van een gezonde 

beweegstijl in hun leven. Vanzelfsprekend maakt gezond bewegen deel 

uit van mijn leven. Ik doe bijvoorbeeld aan hardlopen.

Met veel plezier kijk ik er naar uit om je te begeleiden naar een gezonde 

bewegingsstijl in jouw leven!”

Eenmaal de deelnemer een verwijsbrief van zijn/ haar huisarts ont-

vangen heeft, kan hij/zij contact opnemen met Isabelle voor het ma-

ken van een eerste afspraak. Isabelle maakt dan in overleg met de 

deelnemer een beweegplan op. 

Een beweegplan is iets heel persoonlijks. Wat werkt voor de ene, doet 

dat niet altijd voor de andere. De deelnemer dient de coach daarom 

te vertellen waar hij/zich zich goed bij voelt. Samen maken ze dan 

een plan op om makkelijk meer te bewegen.

Beweeg zonder nadenken tijdens dagelijkse activiteiten: neem de 

trap, fi ets naar het werk en wandel naar de bakker. Of zet de stap naar 

de sport en ga joggen, zwemmen of fi tnessen. Het beweegplan is de 

deelnemer op het lijf geschreven, want hij/zij kiest wat er in komt. 

Het plan geeft de deelnemer zin om te bewegen. Zo wordt het langer 

vol gehouden.

De coaching zal steeds plaatsvinden in het OCMW. Enkel met een 

verwijsbrief van de huisarts kan iemand beroep doen op de coach.

Meer info 

Stephanie Van Espen – Coördinator ELZ Regio Aalst

0471/38 03 58 - stefanievanespen@elzregioaalst.be

www.regioaalst.be/bov  - www.bewegenopverwijzing.be
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‘Elke Denderleeuwenaar kan meehelpen om 
onze klimaatdoelstelling te halen!’

De gemeente Denderleeuw heeft een ambitieus klimaatplan en wil tegen 2030 de CO
2
-uitstoot met 40 pro-

cent verminderen ten opzichte van 2011. Daarom werd er eind 2020 een samenwerkingsovereenkomst ge-

sloten met intercommunale SOLvA om de dienst Wonen & Ondernemen te versterken met een deeltijdse 

medewerker klimaat. Emilie De Witte zal omgevingsambtenaar Gert-Jan Staelens helpen bij de uitvoering 

van concrete maatregelen uit het klimaatplan. We vroegen hen naar het klimaatplan en wat we mogen 

verwachten in dit nieuwe jaar.

Een (lokaal) klimaatplan, waar gaat dat over?

Emilie: “Laat ons beginnen bij de doelstelling van het klimaatak-

koord van Parijs. Dat zegt dat de aarde niet meer dan 2°C graden mag 

opwarmen en dat we er alles aan moeten doen om de opwarming 

tot max. 1,5°C te beperken. Dat doe je door de uitstoot van broeikas-

gassen, CO
2
 op de eerste plaats, zoveel mogelijk te reduceren. Lokale 

overheden spelen hierin een cruciale rol en moeten inspanningen 

doen om de CO
2
-uitstoot op hun grondgebied te beperken. Hoe ze 

dat gaan doen, beschrijven ze in hun lokaal klimaatplan.”

Wat is er mis met een paar graden meer?

Emilie: “Een 1,5 of 2 graden warmer lijkt misschien niet veel. Maar 

één graad kan al een groot effect hebben. Zo is 0°C en 1°C het ver-

schil tussen ijs en water, en een lichaamstemperatuur van 37°C of 

38,5°C het verschil tussen gezond en ziek zijn.”

Een CO
2
-reductie van 40% tegen 

2030, is dat realistisch?

Gert-Jan: ”De doelstelling is ambitieus maar de oplossingen zijn ge-

lukkig reeds gekend. De grootste uitdaging blijft kapitaal. 

We kunnen namelijk alleen door in te zetten op zowel energiebespa-

ring als hernieuwbare energie, en dit in alle sectoren, de doelstel-

ling van het Burgemeestersconvenant halen. Het convenant is een 

vrijwillige verbintenis die we zijn aangegaan om de Europese doel-

stellingen te behalen. Heel wat Europese steden en gemeenten slo-

ten zich aan, waardoor we ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen 

rekenen op Europese steun. Dat kan ook in de vorm van subsidies.”

Kunnen we het tij van de 

klimaatopwarming nog keren?

Gert-Jan: “De klimaatopwarming is ingezet en is onomkeerbaar. In 

het beste scenario houden we ons aan een +1,5°C opwarming. Maar 

ook dan krijgen we te kampen met nog meer wateroverlast, droogte, 

hitte en erosie. De negatieve gevolgen die nu al zichtbaar zijn (we 

zitten nu al ongeveer aan 0.9°C opwarming) zullen nog verder toe-

nemen, zowel in frequentie als intensiteit. Om die reden heeft het 

burgemeestersconvenant als tweede doelstelling ons weerbaar te 

maken tegen de klimaatverandering. We willen ons voorbereiden op 

het veranderende klimaat en de negatieve effecten zo goed mogelijk 

opvangen.



DUURZAAMHEID & MILIEU

de Schakel
JANUARI 2021

19

Door in te zetten op klimaatbewust wonen en werken, het bestrijden 

van erosie, een netwerk van water en groen creëren, in te zetten op 

een duurzame waterbalans. Dat zijn de zogenaamde adaptatiemaat-

regelen en beschrijven we ook in ons klimaatplan.”

Is Denderleeuw goed op weg in haar ambitie ?

Emilie: “Op basis van de meest recente cijfers waarover we beschik-

ken zien we globaal een daling van 10,8% CO
2
-uitstoot in 2018 t.o.v. 

2011. In Oost-Vlaanderen zien we een daling van 7,1%. We doen het 

in de regio misschien iets beter, maar zullen wel een tandje moeten 

bijsteken om de doelstellingen te halen.”

Hoe zetten jullie deze woorden om in daden?

Gert-Jan: “Jaarlijks organiseren we groepsaankopen rond 

hernieuwbare energie en reiken we premies uit voor duurzame reno-

vaties. In het najaar van 2020 startte Denderstroom Energiecoöpe-

ratie met de installatie van 100 zonnepanelen op de gemeentelijke 

basisschool De Toverlelie in Iddergem, op ontmoetingscentrum De 

Palaver en het Huis van het Kind. De openbare verlichting wordt de 

komende jaren volledig verLED. Ook op vlak van mobiliteit worden 

er inspanningen geleverd. Elk jaar investeren we in meer en betere 

fietspaden. Deze zomer startten we een fietsleasingproject ‘Go met 

de velo Denderleeuw’ voor eigen personeel. 161 collega’s zijn al inge-

stapt in het project, en daarmee werden een extra 20.142 km gefietst 

naar het werk sinds juli 2020. In juni werd het startschot gegeven 

van het autodeelproject, waarbij er nu twee elektrische deelwagens 

ter beschikking zijn voor onze inwoners. Het is nog zoeken naar de 

geschikte locatie en corona strooit ook hier roet in het eten. Maar we 

mogen best trots zijn op onze 53 gebruikers, en met deze 2 wagens is 

er nog zeer veel marge voor gebruik. Steeds meer adaptatiemaatre-

gelen worden getroffen; vergroening van parkings en begraafplaat-

sen, ontharden in openbare ruimte, grootschalige projecten als het 

Broekpark.”

Kan ik als Denderleeuwenaar iets 

doen voor het klimaat?

Gert-Jan: “Zeker! Iedereen kan actie ondernemen. Hou vooral ons in-

foblad, website en Facebookpagina in de gaten. Als burger kan je een 

aanzienlijke bijdrage leveren aan duurzame, hernieuwbare energie 

in Denderleeuw. Schrijf je vrijblijvend in vóór 1 februari 2021 voor de 

groepsaankoop Groene Energie van de provincie Oost-Vlaanderen 

en krijg een fikse korting op je energiefactuur. Elk jaar opnieuw krijg 

je de kans om in te schrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen 

(deze verdienen zichzelf vandaag terug op 5 à 6 jaar). In 2020 werden 

in Denderleeuw slechts 11 installaties verkocht, voor een totaal van 

161 zonnepanelen. Deze cijfers moeten naar omhoog. Misschien is 

een nieuw jaar ook het moment om je (tweede) wagen af te staan, 

zeker als die het grootste deel van de tijd stil staat. Met het geld van 

de verkoop kan je je een elektrische fiets aanschaffen. En heb je een 

(tweede) wagen nodig, dan kan je één van de deelwagens gebrui-

ken. Autodelen heeft vaak een financieel voordeel t.o.v. een eigen 

wagen. En voor alle Denderleeuwenaren die willen renoveren in 

2021, staat er een renovatieadviseur van het Steunpunt Duurzaam 

Wonen en Bouwen klaar voor al jullie vragen, volledig gratis.”

Het abc van de 
klimaatproblematiek
• Het broeikaseffect is het proces waarbij broeikasgassen 

in de atmosfeer zonnestraling doorlaten, maar grote de-

len van de warmtestraling van de aarde vasthouden (als 

een broeikas om de aarde). Broeikasgassen houden de 

evenwichtstemperatuur op aarde mee in stand (zonder deze 

gassen zou het op aarde bijna altijd vriezen).

• Klimaatopwarming of opwarming van de aarde wordt ver-

oorzaakt door een stijging van de concentratie broeikasgas-

sen in de atmosfeer waardoor de gemiddelde temperatuur 

op aarde toeneemt. Die extra broeikasgassen zijn afkomstig 

van menselijke activiteiten, waaronder de verbranding van 

fossiele brandstoffen (olie, kolen, aardgas).

• CO2 is het broeikasgas met de grootste impact door zijn 

lange levensduur (10-tallen tot 1000-den jaren) en grotere 

hoeveelheden. Daarom spreekt men altijd over CO2 als de 

oorzaak van klimaatopwarming. 

Neem ook een kijkje op:
• Klimaatgezonde gemeente: 

denderleeuw.be/klimaatgezond

• Autodelen in Denderleeuw:  

denderleeuw.be/autodelen

• Groepsaankoop groene energie: 

www.samenaankoopenergie.be 

• Gratis renovatieadvies: 

denderleeuw.be/denderleeuwrenoveert
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Gemeente zkt. 
model
In bossen en natuurgebieden moeten hon-

den altijd aan de leiband. Dat is misschien 

niet zo prettig, maar wel noodzakelijk om de 

natuur en je hond zelf te beschermen. 

Gelukkig hebben we ook 

hondenlos loopweides, waar honden naar 

hartenlust vrijuit kunnen lopen en ravotten 

zonder leiband.

Het belang van de regels in natuurgebieden 

willen we graag, net als het Agentschap Na-

tuur & Bos in de kijker plaatsen via een ge-

meentelijke campagne. Daarom zijn we op 

zoek naar een model. Ben je dol op je huis-

dier en beschikt hij/zij over de nodige star 

quality? 

Bezorg ons dan een mooie foto van jouw 

hond en wie weet schittert jouw huisdier 

dan binnenkort in onze campagne.

Je hond staat bij voorkeur alleen op de foto, 

zijn gezicht is goed zichtbaar, hij wandelt of 

loopt in de natuur en draagt uiteraard een 

leiband.

Foto’s die in aanmerking komen mogen 

naar communicatie@denderleeuw.be ge-

stuurd worden.

Maak je tuin vogelvriendelijk!
De winter is de meest aangewezen periode om de vogels in je tuin te voederen. Onze tuin-

vrienden vinden een pak minder voedsel, terwijl ze nu juist extra veel energie nodig hebben 

om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Van december tot april voorzie je vetrijke 

producten (vetbollen, pindaslingers, pindakaas, halve kokosnoten …) en mag je voedertafel 

goed gevuld zijn.

Enkele tips om vogels te voederen

• Voeder niet teveel tegelijk en liefst ‘s ochtends en tegen het einde van de middag. Na een 

lange, koude nacht hebben vogels behoefte aan een stevig ontbijt en tegen de avond eten 

ze hun buikje rond om de nacht door te komen. Strooi niet te veel, dat kan muizen en ratten 

aantrekken.

• Geef geen voedsel waarin zout is verwerkt. In de kaas en het brood dat je strooit zit vol-

doende zout. Geef vogels geen margarine of boter, dat werkt laxerend.

• Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals appels, voeder je best als geheel en niet in kleine stuk-

jes.

Veel vogelsoorten zoeken hun voedsel van nature op de grond. Een sneeuwvrije plek is dan 

ook een geschikte voederplaats, liefst in de buurt van struiken of een haag, zodat vogels bij 

gevaar snel een veiliger plek kunnen vinden. 

Het voordeel van een overdekt voederhuisje is dat het voeder beschermd is tegen regen en 

sneeuw. Een open voederplank heeft het voordeel dat ze makkelijk toegankelijk is. Let op dat 

de plank of het huisje zo staat opgesteld dat er geen kat bij kan. Plaats ze op minimaal 1,50 

meter van de grond.

Meer info vind je op www.natuurpunt.be/pagina/richt-je-tuin-voor-de-vogels.
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Niemand woont graag in een woning waar er gebreken zijn, vochtproblemen zijn of de elektriciteitsinstalla-

tie niet in orde is. Toch doen deze onveilige of ongezonde omstandigheden zich nog vaak voor in woningen. 

Meestal zijn dit huurwoningen. Om dergelijke woningen van de huurmarkt te bannen, voert de gemeente 

Denderleeuw vanaf 2022 het verplichte conformiteitsattest in.

De gemeente Denderleeuw wil dat elke inwoner in een gezonde 

kwaliteitsvolle woning kan wonen. Jammer genoeg zijn er nog 

steeds heel wat huurwoningen die niet aan alle kwaliteitsnormen 

voldoen om er comfortabel in te wonen. Door het verplicht invoeren 

van het conformiteitsattest, wil de gemeente ervoor zorgen dat de 

slechte woonomstandigheden in deze huurwoningen worden aan-

gepakt. Kwaliteitsvol wonen is een basisrecht van iedereen.

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest is een offi  cieel document waaruit blijkt dat 

de woning voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen op het vlak 

van veiligheid, gezondheid en het aantal toegelaten bewoners zoals 

dit in de Vlaamse Codex Wonen is vastgelegd.

Op welke huurwoningen is dit van toepassing?

Vanaf 2022 wordt het conformiteitsattest in Denderleeuw stelselma-

tig verplicht ingevoerd. De oudste huurwoningen op het grondge-

bied komen eerst aan bod. 

• Vanaf 1 januari 2022 wordt de verplichting ingevoerd voor alle 

nieuwe verhuringen en gefaseerd op basis van de leeftijd van de 

huurwoning.

• Vanaf 1 januari 2027 alle woningen die verhuurd, te huur of ter be-

schikking gesteld worden of met het oog op de huisvesting van 

één of meer studenten ouder dan 15 jaar. 

Op denderleeuw.be/conformiteitsattest kan je lezen in welk jaar 

jouw huurwoning over een conformiteitsattest moet beschikken. 

Waarom nu aanvragen?

Vanaf 2022 wordt het conformiteitsattest stelselmatig ingevoerd. Per 

aanvraag wordt er 90 euro aangerekend. In 2021 biedt de gemeente 

Denderleeuw de mogelijkheid om het attest gratis aan te vragen.

Hoe aanvragen?

Je kan het attest digitaal aanvragen via denderleeuw.be/digitaalloket. 

Wil je het aanvraagformulier liever aangetekend verzenden? Neem dan 

een kijkje op denderleeuw.be/conformiteitsattest. 

Voordat je het conformiteitsattest aanvraagt, kan je zelf 

al eens kijken wat er beter kan via de checklist die je op 

www.denderleeuw.be/conformiteitsattest kan vinden. Let wel op, 

deze checklist vervangt in geen geval het onderzoek dat wordt uitge-

voerd voor het bekomen van een conformiteitsattest.

Dossierbehandeling

Zodra de aanvraag volledig bevonden is, spreekt de burgemeester 

zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag 

van een gemeentelijke woningcontroleur. Als de burgemeester geen 

beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest 

weigert, kan je binnen dertig dagen een nieuwe aanvraag doen bij 

de provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen.

Conformiteitsattest
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Hoe wordt de kwaliteit gecontroleerd?

Aan de hand van een technisch verslag zal een controleur de wo-

ning keuren. Vanaf 2021 wordt een gebrek in een bepaalde categorie 

ondergebracht afhankelijk van de aard van het individueel gebrek. 

Een woning kan een conformiteitsattest krijgen als ze minder dan 7 

gebreken categorie I heeft en uiteraard geen enkel gebrek van cate-

gorie II of III, niet ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaard is en 

over voldoende rookmelders beschikt.

Geldigheidsduur

In principe blijft het attest 10 jaar geldig, maar is in sommige geval-

len beperkt tot 5 jaar. Als de termijn afgelopen is, moet de verhuurder 

het attest opnieuw aan vragen.

Het Vlaams Huurdecreet stimuleert eigenaars trouwens om bij elke 

nieuwe verhuring een conformiteitsattest aan te vragen. Een confor-

miteitsattest van max. 3 maanden oud geldt als vermoeden dat de 

woning voldeed aan de normen bij aanvang van de huurovereen-

komst.

Meer info

denderleeuw.be/conformiteitsattest

Dienst Huisvesting  -  huisvesting@denderleeuw.be of 053 640 687

Toe aan nieuwe ramen 
of extra isolatie? 
Bereken je winst op 
fl uvius.benoveren.be
Benieuwd hoeveel je bespaart met isolatie of nieuwe ramen? Fluvius 

stelt vier nieuwe online calculators voor waarmee je in een handom-

draai berekent hoeveel je BENOvatie (beter dan een gewone renova-

tie) kost, wat de terugverdientijd is en hoeveel energie je bespaart. 

Je komt bovendien meteen ook te weten of je in aanmerking komt 

voor een premie. Probeer het zelf op benoveren.fl uvius.be. Je vindt 

er trouwens nog veel meer onafhankelijk advies om je BENOvatie tot 

een goed einde te brengen.
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Wintertips: bescherm jouw 
waterleiding en watermeter!

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en water-

meter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld 

kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.

• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit 

het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. 

Draai daarom alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dicht-

gedraaid.

• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer 

je best regelmatig de stand van jouw watermeter. Stel je plots een 

hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. Je kan bv. ’s 

avonds voor het slapengaan de stand van de watermeter noteren. 

Indien je ’s nachts geen water verbruikt hebt en je stelt ’s morgens 

toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een 

lek.

Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofd-

kraan goed werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn?

• Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk 

de aansluiting bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af. Ontdooi het 

gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het 

tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op 

met leidingen in kunststof omwille van smeltgevaar. Beweeg de 

haardroger voortdurend heen en weer. 

• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er zou-

den wel eens buizen gesprongen kunnen zijn en dan zit je met wa-

terschade na ontdooiing. Na controle kan de hoofdkraan volledig 

opengezet worden.

• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, dien 

je de hulp in te roepen van jouw drinkwaterbedrijf.

• Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan je en-

kel wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien de leidingen 

vanzelf. In dat geval houd je de hoofdkraan best dicht als je niet 

thuis bent of gaat slapen. Zo vermijd je eventuele lekken bij plotse 

dooi.

• In geval van waterschade neem je best contact op met jouw verze-

keraar. Maak ook de nodige foto’s.

Voor meer tips kan je terecht op www.dewatergroep.be.

• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleiding-

buizen steeds boven het vriespunt blijft. 

• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? 

Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding 

en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen en voor het 

binnenwerk van de watermeter: deze kunnen smelten door de 

warmte (wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding, 

maar leg het verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf iets in el-

kaar, maar doe een beroep op een vakman. 

• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of 

tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan 

koude wind.
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Lokale politie Denderleeuw-Haaltert staat 
paraat tijdens coronacrisis

Tijdens de eerste en de tweede coronagolf, kregen de politiedien-

sten in ons land de opdracht om het naleven van de coronamaatre-

gelen te controleren. De politiezone Denderleeuw-Haaltert voorzag 

en voorziet, buiten de normale werking, een verhoogde inzet van 

personeel om deze taak uit te voeren.

4.000 geregistreerde controles

Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar werden op 1 maand tijd 

4.000 geregistreerde controles gedaan. De wijkcommissariaten wer-

den gesloten en er werd één onthaal georganiseerd in het hoofd-

commissariaat, op afspraak. Dit onthaal op afspraak is nog steeds 

van toepassing en kan via de online agenda ‘appoint’ zelf geboekt 

worden op de website www.politie.be/5439.

Certifi caat

Tijdens de zomer stelde de politie enkele ‘coronabijeenkomsten’ vast 

en legde deze stil met meerdere processen-verbaal tot gevolg. Ook 

in handelszaken werden er verschillende overtredingen vastgesteld. 

Naast deze repressieve benadering heeft de politie eveneens pre-

ventief gehandeld. Zo werden de handelaars waarbij er geen inbreu-

ken werden vastgesteld beloond met een certifi caat ‘Goed dat jij je 

aan de Corona beveiligingsregels houdt’. 

Momenteel, tijdens deze tweede coronagolf, staat de politie terug 

paraat om, boven op hun normale werking, de opgelegde corona-

maatregelen te doen respecteren.

Tijdelijke inname van het openbaar domein
Wie verbouwt, werken laat uitvoeren of parkeerplaatsen wil afhuren voor een verhuis- of ceremoniewagen 

heeft steeds een vergunning inname openbaar domein nodig.

Dit proces verloopt volledig digitaal. Iedere aanvrager kan van thuis 

uit zelf online een aanvraag indienen. Uiteraard blijft het aanvragen 

van een vergunning via telefoon ook steeds mogelijk.

Om te voorkomen dat parkeerplaatsen gedurende langere tijd gepri-

vatiseerd worden, is een inname van het openbaar domein betalend. 

Parkeerverboden of signalisatie voor het afsluiten van een straat kun-

nen, mits reservatie en betaling, nog steeds geplaatst worden door 

de gemeentelijke diensten. 

Hoe aanvragen?

Wil je een container plaatsen, bouwmaterialen stapelen, kranen of 

stellingen opstellen op de openbare weg zonder het afsluiten van 

de straat? Of had je graag een tijdelijke parkeerplaats voorzien voor 

een verhuis- of ceremoniewagen? Dan dien je minimum 7 werkende 

dagen vóór de aanvangsdatum een aanvraag voor inname van het 

openbaar domein in te dienen bij de dienst Mobiliteit.

Wil je voor werken of het plaatsen van materialen op de openbare 

weg de rijbaan afsluiten dan dien jem  inimum 14 werkende dagen 

vóór de aanvangsdatum een aanvraag in te dienen.

Wij raden je aan de vermelde minimum-aanvraagtermijnen 

te respecteren om een vlotte behandeling te kunnen garan-

deren.

Laattijdige aanvragen worden geweigerd.

Jouw vergunning digitaal aanvragen kan via 

www.denderleeuw.be/digitaalloket, door te klikken op ‘ver-

gunning inname publieke ruimte’. 
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‘Denderleeuw Klinkt’ 
op een gezellig en gezond 2021! 
Op vrijdag 1 januari 2021 zet Denderleeuw het nieuwe jaar digitaal én mu-

zikaal in. Dat doen we samen met een aantal ronkende namen: artiesten 

met Denderleeuwse roots zowaar!

Hoe beter het nieuwe jaar ingaan dan met een 

streepje muziek? De cultuurdienst zocht artiesten 

met Denderleeuwse roots die maar al te graag sa-

men met jullie 2021 op muzikale wijze inluiden!

Die Verdammte Spielerei, Lindsay en SCHNTZL 

doken de studio in voor opnames van een unieke 

livesessie. Samen met presentatrice Ella Michiels 

nemen ze jou op sleeptouw voor een uurtje mu-

zikaal vermaak. De ideale manier om met het hele 

gezin het nieuwe jaar 2021 tegemoet te gaan!

De heren van Die Verdammte Spielerei zijn ge-

kend als het zotste wandelorkest van het Weste-

lijk Halfrond. Ze lopen nooit verloren dankzij hun 

actieve en oplettende Herr Kapellmeister Stefaan 

De Winter. Voor de gelegenheid zingt hij samen 

met Lindsay een uniek duet onder leiding van de 

muzikanten van Die Verdammte Spielerei. 

Lindsay, een vaste waarde in de Vlaamse 

Showbizz, ken je natuurkijk van hits als “Van ’s 

morgens vroeg tot ’s avonds laat”, “Ik weet nog 

wat ik zei” en “Kus Me”. Ondertussen heeft ze haar 

6de album uit (waarvan 4 goud). In normale tij-

den heeft ze een massa optredens per jaar maar 

nu dus speciaal voor jullie ‘coronaproof’ met een 

livesessie vanuit de studio. 

Het jazzduo SCHNTZL, bestaande uit pianist Hen-

drik Lasure en drummer Casper Van De Velde, 

combineert jazz met elektronica. Hun minimalis-

tische en fi lmische muziek doet denken aan Philip 

Glass en GoGo Penguin. Drie jaar geleden gooide 

het tweetal hoge ogen met hun titelloze debuut-

album en in 2020, verscheen hun tweede album 

‘Catwalk’. 

Deze bijzondere livessies bieden voor elk wat mu-

zikaal wils. Daarnaast mag je ook een persoonlij-

ke nieuwjaarswens vanuit het gemeentebestuur 

verwachten.

Noteer dus alvast 1 januari met stip in jouw 

(nieuwe) agenda: samen starten we 2021 feeste-

lijk en muzikaal! Vanuit jouw zetel kan je genieten 

van drie bands met  roots  in Denderleeuw, want 

… #denderleeuwklinkt!

Meer info

Dienst Vrije Tijd – vrijetijd@denderleeuw.be – 053 

645 400

Praktisch

De video  is te zien via  het You Tube kanaal van Denderleeuw en de gemeentelijke 

facebook pagina op vrijdag 1 januari om 20 uur. 
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Buy
the

C.R.A.P!

De cultuursector krijgt het hard te verduren tijdens de coronacrisis. Er zijn geen concerten, geen festivals,… 

Duizenden getalenteerde technici, organisatoren, muzikanten en betrokken werknemers zitten zonder werk 

en dus zonder inkomsten. Daar wilde de Denderleeuwse CPU-fotograaf Jan Van Hecke, samen met zijn col-

lega’s, iets aan doen. Het initiatief C.R.A.P ofwel Cultural Rescue Aid by Photographers werd in het leven 

opgeroepen. Op de website vind je prachtige beelden van de meest geweldige concerten van zowel interna-

tionale als Belgische artiesten.

“Dit idee is ontstaan toen de tweede lockdown werd aangekondigd. 

Ik hoorde op tv dat voetbalwedstrijden konden doorgaan en uitge-

zonden zouden worden op tv, want ‘men moet toch naar iets kunnen 

uitkijken’. Voetbal interesseert mij minder, maar culturele evenemen-

ten zoals concerten des te meer. Dit zijn zaken waar ik van opleef, 

net als nog zoveel andere mensen. Ik wil concerten, theater,… ik wil 

culturele beleving!” 

Wisselwerking

“Als concertfotograaf krijg je gedurende het jaar enorm veel terug 

van de artiesten, muzikanten,… die je ontmoet tijdens je reporta-

ges. Jij fotografeert de concerten, zij kopen jouw foto’s. Het is een 

wisselwerking. In plaats van aan de zijlijn toe te kijken, wilde ik iets 

doen. De meeste concertfotografen hebben naast hun fotografi ewerk 

nog een extra job. Bij wie actief is in de culturele sector, is dit lang niet 

altijd zo. Zij hebben momenteel geen enkele bron van inkomsten.”

De geboorte van C.R.A.P.

“Bij het collectief CPU, ofwel Concert Photographers United, zijn we 

met 25 fotografen die beelden maken op grote festivals en concer-

ten.

Ik lanceerde   het idee om van elke fotograaf enkele topfoto’s uit hun 

concert- en festivalcollecties als kwaliteitsprints te koop aan te bie-

den via een website. De opbrengst van de verkoop, storten we inte-

graal door naar het Live2020 steunfonds. Mijn collega’s reageerden 

enthousiast en zo was C.R.A.P. geboren. Als de coronacrisis voorbij is 

en het gewone leven terug op gang komt, zal ook de culturele sector 

volgen. Alleen moet die culturele sector wel nog bestaan, vandaar 

deze actie om ons steentje bij te dragen.”

Mooie mix

“De foto’s die je op de website kan vinden zijn een mooie mix van 

concert beelden . Je vindt er zowel internationale als Belgische arties-

ten terug. Ook andere fotografen hebben de vraag gesteld om hun 

werk te doneren en daar gaan we graag op in. Zo kunnen we het 

aanbod op de website regelmatig updaten zodat het aantrekkelijk 

blijft om af en toe eens een kijkje te komen nemen.”

Haal een vleugje live magie in huis!

Wil jij je favoriete artiesten steunen? Neem dan een kijkje op 

www.crap.photo. Je hoeft enkel de beelden te selecteren die 

je wil aankopen en C.R.A.P. zorgt voor de coronaproof leve-

ring aan huis.   

Instagram: @buythecrap - Facebook: fb.me/buythecrap
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Nieuws van 
Davidsfonds Denderleeuw
Ondanks corona, kent het jaarprogramma van Davidsfonds Denderleeuw een relatief normaal verloop.

Wandeling 

Met respect voor de geldende coronamaatregelen konden we reeds 

gaan wandelen in de Vlaamse Ardennen.  De eerste bijeenkomst van 

onze leesgroep kon nog plaats hebben in de Bib, voor de tweede 

bijeenkomst schakelden we over op een online bespreking via Mi-

crosoft Teams. 

Kaas- en wijnpakket

Voor de kaas- en wijnavond op 4 december konden we net op tijd 

inspelen op een versoepeling van de gemeentelijke maatregelen, 

waardoor we via een aantal lokale handelaars toch nog een mooi 

kaas- en wijnpakket konden aanbieden.  Het resultaat mocht er zijn 

: niet minder dan 200 deelnemers genoten thuis van de heerlijke ka-

zen met een wijntje erbij.  Een contactmoment via Teams en een in-

tense communicatie tussen de deelnemers, via telefoon, messenger, 

whatsapp, … zorgden voor een ‘virtuele’ feeststemming. 

Scrabble

In november werd een eerste online scrabble-toernooi georgani-

seerd. Taal staat hoog in het vaandel van het Davidsfonds. Scrabble 

speelt daar zowel letterlijk als figuurlijk op in. De reacties van de deel-

nemers, zowel doorgewinterde spelers als debutanten, was unaniem 

positief. 

Als vervolg op het toernooi starten we vanaf januari met een ‘Lad-

dercompetitie Scrabble’. De ‘ladder’ zorgt ervoor dat iedereen speelt 

tegen iemand die min of meer hetzelfde niveau heeft. We organi-

seren tweewekelijkse speelmomenten, waarbij iedere deelnemer 2 

wedstrijden speelt. Het enige wat je nodig hebt is een smartphone 

en de app Wordfeud, die je gratis kan downloaden. 

Iedereen mag deelnemen.  We vragen een kleine vergoeding van 10 

euro per deelnemer. Leden van Davidsfonds Denderleeuw kunnen 

gratis meespelen. Leden van andere Davidsfondsafdelingen betalen 

5 euro. De eerste 10 niet-leden die inschrijven kunnen 6 maanden 

gratis meespelen. 

Meer info vind je op www.davidsfondsdenderleeuw.be, waar je je 

ook kan aanmelden om mee te spelen. 

Geplande activiteiten

De beperkingen die corona ons oplegt verplichten ons om kort 

op de bal te spelen.  Een actuele stand van onze geplande activi-

teiten kan je steeds vinden op onze (volledig vernieuwde) website 

www.davidsfondsdenderleeuw.be. Je vindt er alvast de info over 

onze ‘Toast Literair’ op zondag 24 januari 2021.
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Nieuws van de bib!

Sluitingsdagen bibliotheek

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

Op 1 en 2 januari is de bibliotheek gesloten. Tijdens de sluitingsdagen van de bib kan je altijd jouw materialen terugbrengen via de inleverbus.

Betaal nu online bij de bib
Vanaf 4 januari kan je alle openstaande kosten bij de biblio-

theek makkelijk online afrekenen. 

Geen kleingeld op zak? Geen probleem, want de bib gaat hele-

maal mee met zijn tijd. Reservaties, boetes, prints, noem maar 

op: de lener betaalt snel, handig en coronavirusvrij via het Mijn 

Bibliotheek-profi el op de website van de bibliotheek. 

Een lener meldt zich eenvoudig aan via het Mijn Bibliotheek-

profi el en kan daar met één druk op de knop alle openstaande 

schulden op zijn bibliotheekkaart betalen met Bancontact of 

- als je dat wil - met kredietkaart. 

Betalen doe je in 4 simpele stappen:

1. Meld je aan met jouw Mijn Bibliotheek-profi el.

 Nog geen profi el? Ga naar www.denderleeuw.bibliotheek.be. Klik rechtsboven op ‘Aanmelden bij Mijn Bibliotheek.  Klik op ‘Maak een 

profi el aan’.

2. Klik op openstaande bedragen en krijg een overzicht van jouw openstaande kosten bij de bib.

3. Klik op betaal nu en selecteer vervolgens de kosten die je wil afrekenen.

4. Je komt op een betaalpagina waar je jouw kosten kan afrekenen.
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Het Leonardo College steunt #EigenGijs!
Het Leonardo College onderneemt heel wat rond fietsveiligheid. Lees even mee.

Veilig & gemakkelijk 

Het Leonardo College is perfect bereikbaar met de fiets via een ge-

makkelijk en veilig traject. Steeds meer leerlingen van Denderleeuw 

en van de omliggende gemeenten (Welle, Liedekerke, Teralfene, …) 

kiezen voor dit klimaatvriendelijk vervoermiddel! Gelukkig!

#EigenGijs

Ze promoten ook het dragen van een fietshelm en steunen #Eigen-

Gijs, de campagne die genoemd is naar hun oud-leerling Gijs. 

Fietspool

Tijdens de eerste week van het schooljaar wordt er door middel van 

een fietspool begeleiding voorzien van en naar school. Deze fiets-

pool wordt georganiseerd vanuit Welle, Liedekerke en Teralfene. 

Investeren in fietshelmen

De school kocht helmen aan om fietsuitstappen mee te maken, want 

tijdens zo’n schoolactiviteit is het dragen van een fietshelm verplicht. 

Ze hebben er ook de sticker #EigenGijs op aangebracht en hopen 

zo iedereen nog meer aan te moedigen om altijd een fietshelm te 

dragen.

Oproep voor ouders!

Zorgen jullie voor een fietshelm, fietslichten, reflectoren en een 

veilige fiets?

Bedankt!
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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.

Stefanie LauwereysGiorgiana Tanase

Freddy Van DammeDeniz Verkoelen

bnbchilann



de Schakel
JANUARI 2021

32

VENSTER OP DENDERLEEUW

Herwig De Backerhannevo

peggyengrieLisette Piron

jensdm84Ingrid De Bruyn
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VENSTER OP DENDERLEEUW

Rik VerbekenPierre Mannaert

Valerie Lauwereys

stevenproperformanceSandra Eeckhoudt

ttimmerst
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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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