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Van vrijdag 20 tot zondag 23 december

Kerstdorp in centrum Leeuw
Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 december

3 DAGEN KERSTDORP

© Johan Vand

Gezelligheid troef in het kerstdorp. Breng een bezoekje aan de
zestien houten chalets! Tal van erkende Leeuwse verenigingen
en gespecialiseerde marktkramers zullen op deze kersthappening
kerstartikelen, feesthapjes en verrassende kerstdrankjes verkopen.
Zo kom je helemaal in de kerstsfeer!

WANNEER?

© Johan Vanden Berghen

• Vrijdag en zaterdag van 17 tot 1 uur.
• Zondag van 10 tot 18 uur.
WAAR? Op de parking voor en achter de hoofdbibliotheek.

Zondag 22 december
Zaterdag 21 december

KERSTWANDELING

Schud je benen los tijdens
de Leeuwse kerstcorrida.
Het parcours loopt door het
wondermooie Colomapark.
Vzw Renkoekoek organiseert
samen met de gemeentelijke
sportdienst weer een leuke
loopwedstrijd ten voordele
van een goed doel.

Voor de vijfde keer organiseert het gemeentebestuur
in samenwerking met de
Wandelclub Sint-PietersLeeuw een kerstwandeling.
Kom samen met vrienden
en familie heerlijk genieten
van het Leeuwse winterlandschap. De gezinswandelingen zijn toegankelijk
met kinderwagens!

KERSTCORRIDA

PROGRAMMA
19.30 uur: kindercorrida.
19.45 uur: jeugdcorrida.
20.15 uur: G-corrida.
20.30 uur: kerstcorrida (aflossingsteam van drie personen
voor een afstand van 12 km).

START? vanaf 10.30 uur.
EINDE? om18 uur.
INSCHRIJVEN? aan de
hoofdbibliotheek.
Deelname is gratis!

Tijdens de kerstcorrida kan je
genieten van een optreden
van D’Hopmaten.

Dienst Markten,
markten@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 91

INFO EN INSCHRIJVINGEN
www.renkoekoek.com
© Tineke De Vos
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Donderdag 12 en vrijdag 13 december

Kerstmarkt in ’t Paviljoentje
Kerstshoppen in een gezellige winterse sfeer
December is de maand om naar de kerstmarkt te gaan. En je moet
niet ver, want in ’t Paviljoentje is de kerstmarkt een gezellige traditie
geworden. Meteen ook dé ideale plaats om originele en authentieke
geschenken en versiering te kopen.
In het lokaal dienstencentrum word je ondergedompeld in een gezellige kerstsfeer. Je kan er ook genieten van een lekker glaasje of hapje
zoals ajuinsoep, ‘apfelstrüdel’ met ijs, oesters, kaasbordjes, cava,
glühwein …
Iedereen is welkom!

WANNEER? Donderdag 12 en vrijdag 13 december.
UUR? Telkens van 14 tot 18 uur.
WAAR? LDC ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek.
Karin Poldervaart, centrumcoördinator,
karin.poldervaart@sint-pieters-leeuw.be, T 02 377 03 55.
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Opgepast: vuurwerk
en wensballonnen
verboden

© www.sint-pieters-leeuw.eu

Blokspot

Wil je het nieuwe
jaar inzetten met
een feestvuurwerk? Dit is niet
zonder gevaar
en ook niet altijd
legaal! Weet
dat vuurwerk en
wensballonnen
verboden zijn. Een GAS-boete bij overtreding is dus
mogelijk. Vergeet bovendien ook niet dat er vanaf
1 januari 2020 nieuwe GAS-regels in werking treden!
www.sint-pieters-leeuw.be/vuurwerk

De examens komen er weer aan en samen
blokken gaat zoveel beter dan alleen!
De jeugddienst zet vanaf 4 december opnieuw
zijn deuren open voor blokkende studenten.
Maak je zeker lid van de Facebookgroep
“blokkende studenten in Laekelinde” en blijf op
de hoogte! Vooraf inschrijven is niet verplicht.

Waar kan je studeren?
Laekelinde:
Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• Alle weekdagen vanaf 8 uur.
• In het weekend doen we open in onderling
overleg.
OC De Merselborre:
Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek
• Van 23 december 2019 tot en met 31 januari
2020.
• Telkens van 8 tot 20 uur.
Jeugddienst, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 370 28 80,
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

Hou het veilig met

De eindejaarsfeesten komen er weer aan! En dan
zijn we allemaal in feeststemming: gezellig een
glaasje drinken hoort er vaak ook gewoon bij. Maar
hoe zie je erop toe dat iedereen weer veilig thuis
geraakt?
Met BOB natuurlijk!
Bobben, dat is vooraf je terugkeer organiseren.
Niets eenvoudiger, toch?
De BOB-campagne tegen alcohol in het verkeer
loopt deze eindejaarsperiode van november tot en
met januari 2020. De lokale politie plant dan, zowel
overdag als ’s nachts, heel wat kleine en grotere,
gerichte alcoholcontroles.
De politiezone Zennevallei bobt dus ook mee tijdens de eindejaarsperiode. Jij bobt toch ook?!
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Veilig het nieuwe
jaar in? Reis mee
met De Lijn!
Tijdens oudejaarsnacht genieten we
vaak van een leuk feestje of een
toffe uitstap met vrienden en familie.
Wil je op een veilige manier genieten
van je avond? Dan kan je rekenen
op De Lijn!
Tijdens oudejaarsnacht zorgen de
chauffeurs van De Lijn ervoor dat je
veilig kunt feesten, zonder stress en
parkeerzorgen!
Voor 4 euro reis je onbeperkt met
alle bussen van De Lijn van 18 uur
op 31 december 2019 tot en met
1 januari 2020.

Wil je weten welke bussen onze
gemeente op oudejaarsnacht
bedienen? De volledige planning
vind je op www.delijn.be/oudejaar.

Babybabbels in Huis van het Kind
Heb je geen dagopvang voor je baby of peuter, en wil je
toch graag je Nederlands oefenen? Wil je graag de diensten
voor ouders van de gemeente leren kennen? Dat kan!
Vanaf januari organiseert de gemeente samen met CBE
Open School de lessenreeks “Babybabbels” in het Huis van
het Kind. Samen met andere jonge ouders praat je over het
opvoeden van kleine kinderen en de vragen die je hierbij
hebt. Je kindje mag gewoon meekomen en wordt tijdens de
les opgevangen.
De thema’s waarover je leert, kunnen zijn: slaap- en eetgewoontes, het belang van voorlezen, kennismaken met
de eerste kleuterklas, online aanmelden voor een school …
Natuurlijk wisselen we de leermomenten af met een korte
activiteit of zingen we een liedje met de aanwezige kindjes.

Wil je graag meer weten over deze cursus?
Kom dan naar onze infosessie op 16 december om 9 uur.
De lessen starten in januari en vinden plaats op maandagvoormiddag.

Wij zijn ook op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die
zich graag ontfermen over de aanwezige kindjes.
Spreekt dit je aan? Contacteer dan Greet Timmermans,
greet.timmermans@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 06 47 of T 0490 58 85 70.
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Dankzij de bib worden de lange, donkere winteravonden een plezier! Wij geven deze
maand enkele lees-, luister-, en kijktips voor volwassenen. Hou zeker Leeuw Leeft van
volgende maand in de gaten; dan geven we supertoffe tips voor de kids!

Een boek om je helemaal in te verliezen?

Liever de harde
waarheid?

Het complot van Laken

Fabels
over China

Johan Op de Beeck

Spannende pageturner gebaseerd op historische
feiten. Als België tijdens de Tweede Wereldoorlog is
bezet door de Duitsers, besluit Jef Van Hooff geheim
agent te worden en krijgt hij een riskante opdracht.

Lam

Hannelore Bedert
In dit ijzersterk en pakkend debuut van de WestVlaamse singer-songwriter maken we de evolutie
mee van Lucia, een jonge vrouw die ooit
wegvluchtte uit haar geboortedorp met een aantal
nare herinneringen als bagage.

Een graphic novel kan
er altijd bij.

Atlas van het Werelderfgoed
De Atlas van het Werelderfgoed is een verbluffend
cartografisch en encyclopedisch naslagwerk, dat
op een ongekende manier de mooiste dingen
samenbrengt die de mensheid en de natuur ons
hebben nagelaten.

Judith
Vanistendael

8

Het Westen heeft
lang gedacht
dat het Chinese
communisme niet
te verenigen viel met de noodzakelijke modernisering. In dit boek
gaat Jan van der Putten diep in
op de hardnekkige misvattingen
over de nieuwe wereldmacht.

Of een boek om in te kijken?

Penelope

Met zwierige
stijl en kleurige
aquarellen
vertelt Judith
Vanistendael het verhaal van een
vrouw, moeder en chirurg. Terwijl
thuis haar dochter worstelt met
haar puberteit, redt Penelope
levens in een veldhospitaal in
Aleppo. Maar ze merkt dat ze
haar roeping steeds moeilijker
verzoend krijgt met haar gezin.

Jan van der Putten

Samen een gezelschapsspel spelen?
Altijd goed!
Azul
Azul is een strategisch spel waarin de spelers
tegelkunstenaars zijn die zich inspireren op Moorse
decoraties. In opdracht van de Portugese koning Manuel I
versieren ze de muren van zijn paleis in Evora. Met sommige
patronen zullen ze meer scoren dan met anderen.

Wat dacht je van een
gezellige filmavond?

27 DECEMBER

Spelletjesnamiddag
Op 27 december kan je opnieuw in
de bib terecht voor een té gekke
spelletjesnamiddag! Geen enkele reden
dus om thuis te blijven hangen in je
zetel want wij zorgen voor de leukste,
spannendste, grappigste … spelletjes en
toveren de hoofdbibliotheek om tot een
waar spelparadijs. Neem je vriendjes,
mama, papa, opa, oma gerust mee!

Rocketman
Rocketman is
een openhartige
musical over het
buitengewone
leven van popster Elton John, in
de jaren zeventig
’s werelds best
verkopende popster. Zijn inspirerende verhaal – gebaseerd op
de mooiste liedjes van de ster –
laat ons het ongelooflijke succes
beleven van een jongetje uit een
provinciestadje dat uitgroeide tot
een popcultureel icoon.

Of een serie om samen
te bingewatchen?
Chernobyl
De vijfdelige
miniserie over
de kernramp die
zich 33 jaar geleden afspeelde in
het noorden van
Oekraïne, hoe
de kernreactor
in de centrale tegen alle logica
in explodeert en een ramp van
ongekende omvang ontketent.

Wanneer? 27 december.
Uur? Van 14 tot 16 uur.
Waar? In de hoofdbibliotheek.
Inkom? De inkom is helemaal gratis,
inschrijven hoeft niet.

Zelfuitleenbalie in het
bibliotheekpunt in
Vlezenbeek
Tot voor kort was het bibliotheekpunt
in Vlezenbeek enkel een paar uur
open op woensdag en zondag.
Dat is recent veranderd. Doordat
er nu een zelfuitleenbalie staat, is
de bibliotheek altijd open wanneer
De Merselborre open is. Dat is elke
dag van 10 tot 22 uur, behalve op
dinsdag. Dan kan je dus komen
uitlenen, terugbrengen en verlengen!

Met wat achtergrondmuziek?
i,i / Bon Iver
Nog niet eerder was de
Amerikaanse indiefolkband
Bon Iver zo veelomvattend,
vreugdevol en genereus.
Het album i,i is zowel
experimenteel als toegankelijk, met
waanzinnig meeslepend materiaal.

Wat vind je in een bibliotheekpunt?
Voor de jeugd: avi- boeken, leesboeken, prentenboeken,
strips, weetboeken en tijdschriften.
Voor volwassenen: romans en tijdschriften.
Vind je niet wat je zoekt in Vlezenbeek? Je kan gratis
boeken, strips, dvd’s, en spelletjes vanuit de hoofdbib
laten overbrengen naar Vlezenbeek. Je vindt ook een
bibliotheekpunt in ‘t paviljoentje in Ruisbroek.
In de bibliotheek van Vlezenbeek ligt een folder
met een beknopte handleiding of via de website
sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/vlezenbeek
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TENTOONSTELLING

Beeldenstorm – 40 jaar beeldhouwersatelier

MUZIEK

Donderdag 12 december
Frimout – Flits me terug naar de jaren ’80
Alle bandleden van Frimout groeiden op in de
jaren ’80. Het is een beetje een vergeten periode
in de vaderlandse popgeschiedenis. Tussen de
hoogtepunten van de kleinkunst in de jaren ’70 en
de opkomst van nieuwe Vlaamse vedetten eind
jaren ’80 door ‘Tien om te Zien’, gaapt een grote
kloof. Toch werd in die tijd in Nederland en België
nog steeds klassemuziek gemaakt.
Frimout wil die parels terug tot leven wekken.
Verwacht je onder andere aan nummers van Doe
Maar, Frank Boeijen, Wim De Craene, Luk Vankessel en nog vele andere. Frimout eert niet alleen zijn
helden, maar brengt uiteraard ook het strafste uit
hun eigen repertoire.
Onder leiding van topproducer Steve Willaert
slaagt de band er immers in om op 7 jaar 15
singels in de playlist van Radio2 te krijgen. Daarbij
hebben ze al een aantal klassiekers in spe op hun
cv staan. Zoals de liefdessong ‘Ninett’, die door de
luisteraars van Radio2 al 3 jaar op rij in de Vlaamse
Top 100 aller tijden is gestemd.
‘Flits me terug naar de jaren ’80’ garandeert een
avond vol feel good Nederlandstalige pop,
verpakt in een nostalgisch jasje.
Uur? 20.30 uur.
Waar? OC De Merselborre, Schaliestraat 2,
1602 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? 14 euro.
Tickets? www.colomaspl.be
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Op 6 december 2019 opent in CC Coloma de
tentoonstelling ‘ BEELDENSTORM – 40 jaar beeldhouwersatelier in de Leeuwse Kunstacademie’. Je kan er
beeldhouwwerken gaan bewonderen, uitgevoerd
in zeer uiteenlopende technieken van een 30-tal
oud-leerlingen en huidige studenten.
Het beeldhouwersatelier wordt bevolkt door volwassen studenten uit Leeuw en de ruime omgeving. Ze
delen de passie voor kunst en toewijding voor de
stiel. Sinds de oprichting van het beeldhouwersatelier
in de Leeuwse Kunstacademie in 1983 is er al heel
wat steengruis, marmerstof, klei, gips en vooral zweet
door dat atelier gestroomd. Met deze overzichtstentoonstelling kijken we terug op een boeiende
tijd waarin volwassen leerlingen hun eerste stappen
zetten in het beeldhouwersmetier en konden uitgroeien tot steenkappers, hout- en metaalbewerkers,
boetseerders of keramisten die met hun beeldend
werk de passie voor het vak verder konden uitdragen langs de bestaande kanalen van plaatselijke
kunstkringen, expo’s, stages en andere kunstzinnige
activiteiten.
Bij een bezoek aan het atelier in de academie aan
de Rink valt meteen het aanstekelijk enthousiasme
en de dynamiek op van deze steenkappers, houtbewerkers, lassers, keramisten of boetseerders. De deuren van het beeldhouwersatelier staan altijd open en
geïnteresseerden zijn zeer welkom!
Deze expo is zeker een bezoekje waard!
Wanneer?
• Officiële opening op 6 december om 19 uur.
• Ook toegankelijk op 7, 8, 14 en 15 december
telkens van 14 tot 18 uur.
Waar? Kasteel Coloma.

Het domein van Nieuwenhoven
Het prachtige domein van Nieuwenhoven is ouder dan je wellicht zou denken.
In 1064 werd het goed al toegekend aan de pas gestichte abdij van Kamerijk.

1608

Pas in 1608 wordt het goed heropgebouwd en wordt Nieuwenhove als volgt
beschreven: ‘… was herbouwd tot een
seigneurie met stallen en andere edificiën, met ene borgh daar op een toren
met kelders, grachten, boomgaerden,
koolhove, groot omtrent 6 bunders en
nog 50 bunders en enige partijen land.’

© Pajota

Nicolaes Swaeff
300 jaar later wordt het domein eigendom van ene Nicolaes
Swaeff. Sommige bronnen noemen hem in die periode de rijkste
burger van Brussel, waarbij zelfs prinsessen in het krijt stonden. In
1393 kocht ridder Swaeff ook de heerlijkheid Ruisbroek.

1570

Nieuwenhove blijft daarna lange tijd in
handen van de families Van Berlo en
Fariseau waarna het telkens relatief snel
van eigenaar verandert. Stelselmatig
wordt het goed kleiner. Antoine Van der
Dilft verwierf het kasteel tenslotte van
de familie Muller in 1833. Hij woonde in
het kasteel Coloma en was bovendien
ook eigenaar van het kasteel te Rattendaal!

Eén van Swaeff’s nazaten zou later trouwen met Jan van der
Meeren. Dit oude riddergeslacht heeft zijn wortels rond Sterrebeek, Zaventem en zou tot 1594 eigenaar blijven van het domein. Jammer genoeg wordt het kasteel vernield tijdens godsdiensttroebelen als gevolg van de Spaanse overheersing.

WIST
JE DAT

© Cartesius

• het kasteel Nieuwenhove op oude kaarten vaak met
de foute naam ‘Ninove’ staat aangegeven?
• de Nieuwenhovenlaan ooit een lange ingangsdreef
was naar het landgoed? Het was een kaarsrechte
verbinding tussen de Heilig Kruiskapel en het kasteel.
© Pajota
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Naar aanloop van de Warmste Week steken ook dit jaar heel wat Leeuwenaars
hun handen uit de mouwen om goede doelen te steunen. Wil je zelf ook je steentje bijdragen?
Kom dan zeker langs tijdens de verschillende activiteiten!

2 november tot 14 december
Soep’er Cas for life

13 december
Wintermarkt
Vrije basisschool Sint-Lutgardis
zorgt op 13 december van 15.30
tot 20 uur voor een lekker drankje en een hapje. Ze heten jullie
graag welkom in de Sint-Lutgardisschool in de Arthur Quintusstraat om samen ‘Boven de
Wolken’ te steunen. De professionele fotografen van Boven De
Wolken zorgen ervoor dat ouders
mooie herinneringen aan hun
overleden kindje op de gevoelige
plaat hebben.

Zin in een tas lekkere soep? Dat
kan door een mailtje te sturen
naar soepercas@telenet.be.
Je kan de soep per liter afhalen
aan de Brabantsebaan 412, SintPieters-Leeuw. Neem zeker een
kijkje op de Facebookpagina
‘Soep’er Cas for life’ en ontdek
welke soep er op het menu staat.
Ook in café ’t Leeuwke kan je
terecht voor de heerlijke soep. De
opbrengst van deze actie gaat
naar Kiekafobee.

1 december
De warmste kerstmarkt
WZC Belfair organiseert op 1
december van 14 tot 17 uur een
kerstmarkt ten voordele van
Open Armen vzw.
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19 december
Kerstmarkt kinderraad
Don Bosco
De kinderraad van de vrije
basisschool Don Bosco verkoopt
zelfgemaakt gebak, drank en
spulletjes ten voordele van Stichting Edith Devriendt; een organisatie die alle kinderen de mogelijkheid wil geven om aan sport en
cultuur te doen. Allemaal welkom
op 19 december van 15.30 tot 19
uur aan de Jules Sermonstraat 15,
Sint-Pieters-Leeuw.

20, 21 en 22 december
Verkoop kerststukjes en
allerlei lekkers
Tijdens het kerstdorp in Leeuw
centrum (zie p. 4) worden er ook
allerlei zelfgemaakte artikelen zoals kerststukjes, cupcakes, warme
dranken ... verkocht ten voordele
van vzw De Maretak. Deze vereniging zet zich in voor mensen met
chronische pijn.

21 december
Winterhappening
Ten voordele van Zorgcirkels
Jongdementie, Debra Belgium en
Ouders voor inclusie organiseren
de verenigde handelaars van
Vlezenbeek een winterhappening
op zaterdag 21 december. Om
16 uur kan je deelnemen aan een
dropping, achteraf kan je op het
Gemeenteplein genieten van
een hapje, tapje en een streepje
muziek.

Doorlopend tot 24 december
Lezen 4 life
Een spannend, romantisch, avontuurlijk … boek lezen en tegelijkertijd Powerchair Hockey Foundation vzw steunen? Dat kan! Via de
Facebookpagina ‘Lezen 4 Life’
vind je vast een boek dat op jouw
lijf geschreven staat.

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

Doorlopend
Het hartverwarmende hartje
van Rainbow4Kids
Op zoek naar een lief geschenkje
voor de feestdagen? Of naar
kleurrijke tafeldecoratie? Wil je
graag een boodschap geven
aan iemand speciaal? Rainbow4Kids in Kenia verkoopt hartverwarmende hartjes. Ze kosten 4
euro per stuk en worden in een
mooi pakje geleverd.

In Sint-Pieters-Leeuw kan je de hartjes
kopen op volgende adressen:
• Hugo D’hoker
H. Consciencestraat 79,
Sint-Pieters-Leeuw;
• Vera Vandersteen
Patrijzenlaan 17,
Sint-Pieters-Leeuw;
• Anny Wijns
Brusselbaan 425a,
Sint-Pieters-Leeuw;
• Wim Zeeuwe
G. Wittouckstraat 50,
Sint-Pieters-Leeuw

© Julien Steens

SK Vlezenbeek: Coolste sportclub van Vlaanderen
Tijdens de Maand van de sportclub in september, gingen Sport
Vlaanderen en radiozender MNM op zoek naar de ‘coolste sportclub van Vlaanderen’. De opdracht was duidelijk: toon in een
filmpje van 1 minuut de sfeer, het plezier, de ambiance, samenhorigheid, beleving en het fun-gehalte van jouw sportclub. Niet minder
dan 196 sportclubs zonden een filmpje in en bijna 25.000 Vlamingen brachten online hun stem uit op het filmpje dat hen het meest
charmeerde. De jury bestaande uit de Vlaamse Sportfederatie, het
Vlaams Instituut van Sportbeheer en Recreatiebeleid, MNM en Sport
Vlaanderen besliste dat SK Vlezenbeek niet alleen de coolste sportclub van Vlaams-Brabant is, maar ook die van Vlaanderen! De prijs,
een cheque van 2.000 euro, werd overhandigd door Vlaams minister van Sport Ben Weyts. MNM zond het hele gebeuren integraal uit.
Proficiat SK Vlezenbeek!

Cultuurraad plant bloemen

© Julien Steens

In oktober plantte de Leeuwse cultuurraad maar liefst 3.500 paasbloemen
aan in de Sint- Sebastiaansstraat,
E. Rooselaersstraat en aan het rondpunt van Inkendaal. Dat wordt weer
een prachtig bloementapijt in de
lente van 2020!
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