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VAN VRIJDAG 21 TOT ZONDAG 23 DECEMBER

Kerstdorp in
centrum Leeuw
Vrijdag 21, zaterdag 22 en
zondag 23 december

3 DAGEN KERSTDORP
Breng een bezoek aan ons gezellig kerstdorp met een zestiental
houten chalets.
Tal van erkende Leeuwse verenigingen en gespecialiseerde
marktkramers zullen aan deze
kersthappening deelnemen en
kerstartikelen, feesthapjes en
verrassende kerstdrankjes verkopen. Zo kom je helemaal in de
kerstsfeer!

Zaterdag 22 december

Zondag 23 december

Loop mee in de Leeuwse kerstcorida met parcours door het Colomapark. Organisatie door vzw
Renkoekoek in samenwerking met
de gemeentelijke sportdienst. Ten
voordele van een goed doel.

Voor de vierde keer organiseert
het gemeentebestuur in samenwerking met de Wandelclub SintPieters-Leeuw een kerstwandeling
in het Leeuwse winterlandschap.

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).

WANNEER

INFO EN INSCHRIJVINGEN

• Vrijdag en zaterdag
van 17 tot 1 uur.
• Op zondag ben je welkom
van 10 tot 18 uur.
WAAR: op de parking voor en achter de hoofdbibliotheek.

www.renkoekoek.com
De kerstmarkt wordt muzikaal
opgewarmd door d’Hopmaten,
een dweilfanfare met muzikanten
uit Herfelingen, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.

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

Er zijn gezinswandelingen van
7,6 km en 12,7 km

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

DONDERDAG 13 EN VRIJDAG 14 DECEMBER

Kerstmarkt in ’t Paviljoentje
Kerstinkopen in een gezellige winterse sfeer
December is kerstmarktmaand! Ver hoef je er niet voor te gaan want
ook in ’t Paviljoentje is de Kerstmarkt een gezellige traditie geworden.
Bovendien is het de ideale plaats om originele en authentieke geschenken en versiering te kopen.
Je wordt er ondergedompeld in een gezellige kerstsfeer! Je kan er
genieten van een lekker glaasje of hapje, zoals ajuinsoep, Apfelstrüdel
met ijs, oesters, kaasbordjes, Cava, Glühwein.
Iedereen is welkom!

WANNEER: donderdag 13 en vrijdag 14 december.
UUR: telkens van 14 tot 18 uur.
WAAR: LDC ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A,
1601 Ruisbroek.
Karin Poldervaart, centrumcoördinator
T 02 377 03 55, karin.poldervaart@ocmwspl.be
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Opgepast met vuurwerk
en wensballonnen
Kerst- en oudejaarsavond zijn gelegenheden waarop vuurwerk wordt gebruikt.
Maar dit is niet zonder gevaar en ook
niet altijd legaal! In
principe zijn vuurwerk
en wensballonnen
zelfs verboden. Wil
je 2019 toch inzetten
met een feestvuurwerk? Dien dan een aanvraag
in want voor vuurwerk, knal- en rookbussen is er
namelijk een afwijking mogelijk. Je moet deze
schriftelijk en minstens 30 kalenderdagen voor de
geplande datum aanvragen aan de burgemeester. Hij moet toestemming verlenen om vuurwerk af
te steken of knal- en rookbussen te laten ontploffen.
Bij overtreding kun je een GAS-boete krijgen.

TIPS: www.economie.fgov.be of T 0800 120 33.

Veilig het nieuwe jaar in?
Kies voor De Lijn!
Met oudejaar voor de deur denken we aan een
leuk feestje of een uitstap met vrienden en familie. Wil je op een veilige manier genieten van je
avond? Dan kun je rekenen op De Lijn!

www.sint-pieters-leeuw.be/vuurwerk

Hou het veilig met

!

De eindejaarsfeesten komen er weer aan! Iedereen
is in feeststemming: gezellig een glaasje drinken hoort
er vaak gewoon bij. Maar hoe zie je er op toe dat iedereen weer veilig thuis geraakt? Met BOB natuurlijk!
Je hebt er vast al van gehoord!

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 2018 tot en
met 1 januari 2019.
In onze gemeente rijden de volgende feestbussen:
• LIJN 170 Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Brussel
• LIJN 172 Ruisbroek – Sint-Pieters-Leeuw – Lennik

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 2019. De lokale politie plant de komende maanden, zowel overdag als ’s nachts, heel wat
kleine, gerichte alcoholcontroles.
De politiezone Zennevallei bobt dus ook
mee tijdens de eindejaarsperiode.
U bobt toch ook?
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Surf vanaf 3 december 2018 naar
www.delijn.be/oudejaar voor meer
informatie en de dienstregelingen.

LIJN 172

Ruisbroek – Sint-Pieters-Leeuw – Lennik

LIJN 170

Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Brussel
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TOPics over
Den (Ouden) Top
Aan de nieuwe Topschool wordt opnieuw hard gewerkt. De geschiedenis van deze school gaat terug tot
de 19de eeuw. Toeval of niet: ook het oude schoolgebouw kende heel wat verbouwingen.
Wist je trouwens dat…
Den Top op 23 augustus 1875 als meisjesschool werd
gebouwd? De jongensschool bevond zich toen in
het oude gemeentehuis aan de Rink, waar nu de
bibliotheek is.

uitbreidingen zijn nodig tussen de
bouw van de eerste school tot de
nieuwbouw aan de Garebaan.
Telkens was het schoolhuis veel
te klein.

Naar de koer…
Een positieve evolutie voor de leerlingen was de
vernieuwing van het sanitair in 1972. Tot 1972 moesten de leerlingen nog naar de ‘koer’ aan de overzijde van de speelplaats. Dit was een eenvoudige
overkapping met daaronder het sanitair achter
houten poortjes.

De jongensschool in het toenmalig gemeentehuis rond 1900.

De school bestond uit een woning van de hoofdonderwijzeres en het schoolhuis. De woning van de
hoofdonderwijzeres stond langs de straatkant en
straalde gezag en autoriteit uit. Het achtergelegen
schoolhuis was meer bescheiden en omvatte twee
klaslokalen. Het grootste deel van het omliggende
perceel werd ingericht als tuin van de onderwijzerswoonst, de speelplaats was slechts zo groot als de
huidige gemeentelijke loods.
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Henri Jacobs is de architect die met zijn uitbreiding
het gebouw een zeer typerende vorm gaf. Aan
het einde van de 19de eeuw ontstond immers een
ideaalbeeld van hoe een school er moest uitzien.
Jacobs werkte mee aan het ontwerp van de modelschool en gebruikte dit dan ook bij de bouw van de
scholen in Sint-Pieters-Leeuw die hij mocht tekenen:
een nieuwe jongensschool (nu kunstacademie) en
de uitbreiding van Den Top.

Den (Ouden) Top vandaag

IN SAMENWERKING MET HET DAVIDSFONDS
Zondag 16 december
Winterpraatcafé Davidsfonds
Sint-Pieters-Leeuw
Wildried Haesen modereert een panelgesprek
met bekende gasten. Het praatcafé wordt
muzikaal opgeluisterd door Lobstar.
Waar: kasteel Coloma.
Uur: 10.30 uur.
Prijs: 11 euro.

MUZIEK

Vrijdag 7 december
Jazzfestival – A tribute to Frank Sinatra

hugo.desmet@telenet.be
www.facebook.com/davidsfondsSPL

Frank Sinatra was een man die meer dan één generatie beïnvloedde over de hele wereld met zijn onvergetelijke nummers als “Strangers In The night”. Zijn
repertoire wordt opnieuw tot leven gebracht door
Belgische crooner Jean Van Lint en een swingend
jazzkwartet: Peter Verhas (Sax), Stijn Wauters (Piano),
Stefan Willems (Bas) en Paul Bourdiaudhy (Drums).
Waar: De Merselborre.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 15 euro.

Bruegel 2019

MUZIEK

Zaterdag 8 december
Jazzfestival – Philip Catherine

UITVERKOCHT

In 2019 is Bruegel 450 jaar overleden, een
feestelijk jaargetijde! Zowel het landschap
als de bewoners van het Pajottenland waren
voor Bruegel een ware inspiratiebron. Daarom overspoelen we het Pajottenland en de
Zennevallei volgend jaar met Bruegelactiviteiten. Geen paniek, je hoeft geen fan te zijn van
Bruegel om van de feestelijkheden te genieten.
Fietstochten, banketten, tentoonstellingen,
kunstwandelingen, theaterstukken, lezingen,
muzikale verrijkingen en vele andere activiteiten zullen ons volgend jaar meevoeren in de
tijd van Bruegel.

Blijf je graag op de hoogte?
Like dan de facebookpagina ‘Bruegel 2019’ en
surf naar onze website www.bruegel2019.be!
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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.

‘ASPIRANT BAKKER’ TWEEDE BESTE
BAKKERSPLOEG TER WERELD
Op 15 november sleepte ‘Aspirant Bakker’ een
fantastische tweede plaats in de wacht tijdens
de internationale bakwedstrijd ‘Best of Mondial
du pain’ in Shangai (China). Onder begeleiding
van de Leeuwse bakker en coach, Guido Devillé,
gingen Bart Schelstraete en Joran Defossez deze
zenuwslopende uitdaging aan. Vandaag mogen
ze zich tot één van de beste bakkersploegen ter
wereld rekenen!
Het was niet de eerste keer dat Guido deelnam
aan dit wereldkampioenschap. Twee jaar geleden vertegenwoordigde hij de ploeg als bakker
en kon hij in Taiwan de eerste plaats in de wacht
slepen! Ervaring die goed van pas kwam want de
uitdagingen die deze bakkers moesten aangaan
waren ook nu niet van de minste!

Tal van uitdagingen
Op amper elf uur tijd moest het team verschillende variaties Frans brood, koffiekoeken, brioches,
biobrood, belegde broodjes, Belgisch brood en
nutritioneel brood maken. Het sierstuk van 1 meter
hoog en 60 cm breed was daarbij de kers op de
taart! Als thema gingen de bakkers voluit voor
het wereldbefaamde én Belgisch festival ‘Tomorrowland’. Niet toevallig; het frivole, fantasierijke
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festival gaf de bakkers tal van mogelijkheden om
zowel hun technische als creatieve vaardigheden
te tonen.
Ook de grondstoffen naar China overbrengen
vereiste creatief denkwerk. Zo kon het team in
Shangai wel rekenen op basisgrondstoffen maar
moest het typisch Belgische producten zoals bier
en speciale bloem zelf overbrengen. De ploeg
had op die manier maar liefst 20 kg aan grondstoffen mee in de bagage!
Ondanks deze uitdagingen wist Aspirant Bakker
de jury toch te overtuigen en bleef een verdiende
podiumplaats niet uit! Proficiat!

VRIJDAG 28 SEPTEMBER

Spelletjesnamiddag
Vrijdag 28 december wordt er opnieuw
gespeeld in de bib! Van 14 tot 16 uur zijn
alle kindjes welkom. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis!

DE WARMSTE WEEK

Het thema van deze spelletjesnamiddag
is ‘Winterpret’. Wie zin heeft om zich te
verkleden, mag dat zeker doen!

Leeuwenaars tonen met veel plezier hun warm hart!
Tijdens ‘De Warmste Week’ worden ook in onze gemeente
acties opgezet om goede doelen een hart onder de riem
te steken. Dat kunnen we alleen maar toejuichen! Wil je
zelf ook je steentje bijdragen? Dan staan deze leuke activiteiten voor jou op het programma;

Zaterdag 8 december
Winterhappening
Ten voordele van vzw’s Smile to Me! en het Steunpunt
Kinderepilepsie organiseren de verenigde handelaars van
Vlezenbeek een winterhappening op zaterdag 8 december. Van 17.30 uur tot middernacht kan je genieten van
een hapje, tapje en een streepje muziek!

Zaterdag 15 december
Quizt em for life
Op zaterdag 15 december om 20 uur kan je in de refter
van de Sint-Stevensschool terecht voor een quiz ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.
Inschrijven: tot 8 december via quiztemforlife@gmail.com.
Prijs: 25 euro voor een ploeg van maximum 5 deelnemers.
Streekbiertjes en kleine versnaperingen zorgen voor een
extra portie gezelligheid!
Adres: G. Gibonstraat 1 A, Sint-Pieters-Leeuw.
Facebookpagina ‘Quizt em for life’

Zelf een actie organiseren of benieuwd naar andere
activiteiten? Neem dan zeker een kijkje op
dewarmsteweek.stubru.be.
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