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Leeuw is beste #SportersBelevenMeer gemeente!
Begin 2017 daagde Sport Vlaanderen alle Vlaamse steden en gemeenten uit om mee te dingen
naar de #SportersBelevenMeer – award.
Het doel van het project is aantonen dat sporten
veel meer is dan louter sporten. Je leert je buurt
kennen, waardeert de prachtige natuur, er ontstaan nieuwe vriendschappen en bovenal staat
plezier centraal. Door (samen) te sporten beleef je
gewoon meer!
De stad of gemeente die er in slaagde om
5 uitdagingen tot een goed einde te brengen,
krijgt een jaar lang de titel “sportersbelevenmeergemeente of –stad”.
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De 5 uitdagingen

1
2
3

Organiseer 1 sportactiviteit waarin
beleving centraal staat.

4

Minstens 10 % van de door de gemeente
erkende verenigingen, neemt deel aan
de ‘Maand van de Sportclub’.

5

Minstens 1 school binnen de gemeente
moet deelnemen aan de actie ‘Toon je
sportclub @ school’.

Plaats minimum 100 posts met
#sportersbelevenmeer op sociale media
Gebruik #sportersbelevenmeer op
het promotiemateriaal voor sportieve
initatieven.

Leeuw valt 2 keer in de prijzen
Niet alleen plaatsten we de meeste berichten op sociale media met #sportersbelevenmeer, ook werden
we bekroond als gemeente die bij alle uitdagingen
een stapje verder ging.
Hiervoor werd de gemeente beloond met 2.250
euro. Het bedrag mogen we besteden aan nieuw
sportmateriaal. Bovendien zijn we voor minstens één
jaar #sportersbelevenmeer gemeente van Vlaams
Brabant.
Als sportvereniging ontving voetbalclub KV Zuun ook
een prijs. De ”Family Day” tijdens de ‘Maand van
de Sportclub’ werd verkozen als activiteit met het
meeste belevingsaspect en ook zij kregen hiervoor
een prijs van 750 euro die ze mogen besteden aan
sportmateriaal.

2018
In 2018 zullen we ons opnieuw inzetten om een mooi
resultaat te behalen. Hiervoor kunnen we alle hulp
gebruiken. Blijf leuke sportmomenten publiceren op
sociale media met #sportersbelevenmeer en #spl!

Waterhappening
Kom tijdens de waterhappening spetteren en
plonzen! Wij voorzien een grote hindernissenbaan en kleine watterattracties en garanderen een volledige namiddag waterplezier.
Het zwembad is open voor iedereen en vooraf
inschrijven is niet nodig. Na al die waterpret
zin in een versnapering? De cafetaria van het
zwembad is tijdens de happening de hele tijd
open!

WANNEER
• Zaterdag 10 februari 2018 van 13 tot
16.45 uur.
• Zondag 11 februari 2018 van 9 tot 15.45 uur.
• Maandag 12 februari 2018 van 13 tot
17.45 uur.
• Dinsdag 13 februari 2018 van 13 tot 19.45 uur.
WAAR: zwembad Wildersportcomplex,
Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
PRIJS: ingangsprijs voor het zwembad.
sportdienst
T 02 371 14 20, sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

5

Leiding? Animator? Hoe word ik dat?
Droom je ervan om leiding te geven in je jeugdvereniging of wil je animator worden op een speelplein?
Dan volg je best een cursus om je animatorattest
te behalen. Tijdens zo’n cursus leer je onder andere
hoe je groepen begeleidt en hoe je activiteiten kan
inkleden.
Alles begint bij het krijgen van een KAVO-ID. Registreer je hiervoor op www.mijnkadervorming.be. Heb
je het KAVO-ID? Dan ben je klaar voor de start van
jouw parcours!

Op cursus
Jouw traject begint bij een theoretisch luik, maar
verwacht je niet aan droge theorie. Je start met een
cursus bij een erkende vereniging of organisatie. Hier
leer je tips en tricks over het begeleiden van groepen en kom je meer te weten over de inkleding van
activiteiten.

Stage volgen
De stage is het praktische luik van jouw traject. Hier
word je als het ware ondergedompeld in het jeugdwerk en krijg je de nodige begeleiding van een
stagebegeleider.
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Evaluatiemoment en attest
De evaluatie gebeurt door dezelfde instantie waarbij
je jouw cursus hebt gevolgd. Er wordt stilgestaan bij
wat je hebt geleerd en hoe je bent geëvolueerd.
Ben je positief geëvalueerd? Dan ontvang je jouw
attest van animator in het jeugdwerk!
Een volledig overzicht van cursussen en stageplaatsen vind je terug op www.mijnkadervorming.be.

Wist je dat…
… je ook als vrijwilliger aan de slag kan op ons
speelplein? Dit kan als je nog niet zeker
bent of animator zijn iets voor jou is.
… je een deel van je cursusgeld kan terugkrijgen als je aan bepaalde voorwaarden
voldoet? Dat kan wanneer je verbonden
bent aan een Leeuws jeugdwerkinitiatief of
deze zomer minimum twee weken meedraait op ons speelplein. Daarnaast moet
je ook inwoner van onze gemeente zijn.
… je jezelf nog steeds kandidaat kan stellen
als (hoofd)animator, stagiair of vrijwilliger
via www.sint-pieters-leeuw.be/animatoren,
en dit tot en met woensdag 28 februari.

Om stagiair te kunnen zijn op speelplein ‘De Leeuwtjes’ moet je minimum 15 jaar oud zijn. Je leidt
minstens twee activiteiten tijdens je stageweek en je
komt terecht in een leeftijdsgroep samen met één
of twee andere animatoren. Als stagiair sta je er dus
nooit alleen voor!(*)

jeugddienst, Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 370 28 82

Ook bij onze jeugdverenigingen kan je stage volgen
om jouw attest te behalen. Informeer hiervoor bij de
hoofdleiding van de desbetreffende vereniging.

Bronnen: VDS, Chiro, Jongerengids, Mijn Kadervorming
(*) Opgepast, de (stage)plaatsen op speelplein
‘De Leeuwtjes’ zijn beperkt.

Tegemoetkoming voor
je vakantiekampen?
Nemen je kinderen deel aan vakantiekampen? Dan
kan je in de meeste gevallen een deeltje van het
inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen via een belastingvermindering, een tegemoetkoming van je mutualiteit of een tegemoetkoming van je werkgever.

Via een belastingvermindering
Indien je aan de voorwaarden voldoet, heb je voor
de deelname aan onze vakantiekampen recht op
een belastingvermindering. Dit kan voor kinderen tot
en met 11 jaar.
De kosten voor de vakantieopvang van je kind kan
je inbrengen in de belastingen tot en met de dag
voor hij/zij 12 jaar wordt.

Via de werkgever

Per opvangdag en per kind jonger dan 12 jaar - of
jonger dan 18 jaar bij een zware handicap - mag je
voor 2017 (aanslagjaar 2018) maximaal 11,20 euro
inbrengen als uitgave. De belastingvermindering
bedraagt 45% van de uitgaven. Het deelnamebewijs
dat je bij je belastingaangifte dient in te brengen,
kan je raadplegen in je gezinsaccount in Ticketgang.

Hoe ontvang ik mijn attesten?

Via een tegemoetkoming van je mutualiteit
De meeste mutualiteiten geven een tegemoetkoming voor de deelname aan vakantiekampen.
Meestal volstaat het om bij het aanvraagformulier
het mutualiteitsattest toe te voegen. In je gezinsaccount in Ticketgang kan je het deelnamebewijs dat
je bij je mutualiteitsaanvraag dient in te brengen
raadplegen.

Sommige werkgevers komen tegemoet in de opvangkosten voor de kinderen van hun werknemers.
In de meeste gevallen volstaat het om het mutualiteitsattest als deelnamebewijs te overhandigen.

Je kan de attesten zelf raadplegen en afprinten.
Het mutualiteitsattest is beschikbaar na afloop van
het kamp. De fiscale attesten kan je eind april raadplegen.
• Ga naar spl.ticketgang.eu en meld je aan.
• Klik vervolgens op het tabblad ‘Attest’.
Onder dit tabblad vind je het fiscaal attest dat je bij
de belastingaangifte moet toevoegen en je mogelijk
recht geeft op een belastingvermindering. Je vindt
er ook het mutualiteitsattest dat je bij je mutualiteit
kan indienen voor een eventuele tegemoetkoming.
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Den ACEC van
Ruisbroek
De mooie fabriek wordt gebouwd in opdracht
van Jules Vimenet, die er zijn hoedenfabriek
onderbrengt. In januari 1901 verhuizen zijn
activiteiten van de Bergensesteenweg in
Anderlecht naar de nieuwe vestiging te
Ruisbroek.

1920

De Ateliers de Constructions
Électriques de Charleroi, kortweg ACEC, breiden uit
en nemen hun intrek in de gebouwen te Ruisbroek.
De site beslaat maar liefst 27.000m².

De blauwe
schorten met
ACEC logo
waren het
uniform van
de arbeidsters.
Deze dame
assembleert
een straatlamp.

1970

Prins Albert bezoekt de fabriek in
1970 n.a.v. het vijftigjarig bestaan.
Hij wordt er o.a. ontvangen door
directieleden van ACEC, Lucien Radoux, toenmalig
schepen in Ruisbroek (tweede van links) en burgemeester A.-J. Braillard (tweede van rechts).

1976
Een gouden motor: op 21 mei 1976 rolt de 25.000e
AKT motor van de band. Hij krijgt voor de gelegenheid een gouden laagje.

In het nieuwe LEWE nummer van de gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde, lees je
de geschiedenis van “Den ACEC van Ruisbroek”. Het nummer bevat 110 rijkelijk geïllustreerde pagina’s
over de hoedenfabriek van Vimenet tot de sluiting. Te koop in de bibliotheek voor 5 euro of bij de secretaris
van de Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde, Gilbert Pické: T 02 377 97 10 of via
heemkunde@sint-pieters-leeuw.be Een jaarabonnement op Lewe kost 8 euro te storten op rekening
BE26 0910 1163 0329.
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DE WONDERBARE DONDERDAGEN

Onze mysticus Jan Ruusbroec
Jan Ruusbroec werd 725 jaar geleden geboren. Het Continental Theological Seminary wijdt een tweedaags
internationaal colloquium aan de man en zijn mystieke werken. Maar wie was Jan Ruusbroec, wat zijn die
mystieke werken, wat was zo belangrijk aan zijn schrijfsels dat we meer dan 700 jaar later nog steeds over
hem spreken? Via enkele boeiende lezingen en een middeleeuws concert willen we de mystieke schrijver en
de 14de eeuw even van naderbij bekijken.

Donderdag 8 februari
LEZING Rob Faesen
Prof. Dr. Rob Faesen, hoogleraar aan de Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen van de KU Leuven geeft een historisch
overzicht van het leven van Ruusbroec en de impact van zijn werk.
Vervolgens komen de grote mystieke thema’s uit zijn werk aan bod.
Deze lezing wordt omkaderd door drie dramastukjes uit de poëzie
van Jan Ruusbroec.
Locatie: Continental Theological Seminary, Kasteelstraat 48, 1600
Sint-Pieters-Leeuw.
Uur: om 19 uur.

Donderdag 22 februari
LEZING Joris Capenberghs
‘Kluizenaars zijn gouddelvers, ze maken de kern van het leven
zichtbaar,’ zo stelt filosoof Jan-Hendrik Bakker onomwonden. Want
wie zich terugtrekt uit de wereld, doet dit vaak om zich te bezinnen
over de fundamentele waarden van het bestaan. We wandelen
(in gedachten) door het uitgestrekte Zoniënwoud en verdiepen ons
in Ruusbroecs natuurmystiek. Hoe moeten we dit begrijpen? En wat
kunnen we er vandaag nog mee? Tot slot ontdekken we ook ‘De
omtrek en het centrum’. Een metafysisch dagboek van de Brusselse dichter-mysticus Erik Van Ruysbeek (1915-2004), die een persoonlijke synthese nastreefde van oosterse en westerse spiritualiteit en
wijsheid.
Locatie: Kapel van de Paters van Scheut, Klein-Bijgaardenstraat 27A,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Uur: om 20 uur.

Donderdag 8 maart
CONCERT ‘Sanc van minnen’
Middeleeuwse muziek.
In de kerk die naar hem vernoemd werd, ontdekken we middeleeuwse muziek. Jan Ruusbroec is hier trouwens ook fysiek aanwezig: in het altaar rust een relikwie van de Zalige man.
Locatie: OLV en Jan Ruusbroeckerk, Kerkplein, 1601 Ruisbroek.
Uur: om 19 uur.
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Vrijdag 2 maart om 20 uur

Herman de Coninck verteld door
Thomas Eyskens en Kristien Hemmerechts
Herman de Coninck (1944-1997) was een Vlaams
dichter, essayist, journalist en tijdschriftuitgever.
Met zijn eerste dichtbundel ‘De lenige liefde’
(1969) werd hij op slag de populairste dichter
van Vlaanderen en werd hij uitgeroepen tot
‘de man die zijn volk poëzie leerde lezen’. Ook
als leraar, journalist en geëngageerd hoofdredacteur van het Nieuw Wereldtijdschrift was
hij van grote betekenis. Twintig jaar na zijn
overlijden komt er eindelijk een biografie van
de Coninck.
Thomas Eyskens

Kristien Hemmerechts

’t EI en de bibliotheek organiseren samen op vrijdag
2 maart een sfeervolle avond die in het teken staat
van Herman De Coninck. In dit origineel concept
presenteren zijn biograaf, Thomas Eyskens en weduwe, Kristien Hemmerechts Hermans mooiste gedichten, citeren ze uit zijn grappigste brieven en halen ze
samen herinneringen op.
(i.s.m. CC Coloma en het Vlaams Fonds voor de Letteren)

Waar: In de Roosezolder van het CC Coloma
in Sint-Pieters-Leeuw.
Inkom: 10 euro.
Inschrijven: teinieuws@gmail.com of
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be.
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Met het boek ‘Toen met een lijst van nu
errond’, brengt Thomas Eyskens op basis van
vele gesprekken met familie, vrienden en collega’s een rijk portret over ‘leven en werken,
schrijven en liefhebben’. Nooit eerder gepubliceerd fotomateriaal en nagelaten briefwisseling vormen de kers op de taart van deze
biografie.

MUZIEK

MUZIEK

HUMOR

Donderdag 1 februari
Clara Cleymans & Jo Mahieu:
club 27

Woensdag 21 februari
Pieter Embrechts & SUN SUN
SUN String Orkestra
“Onderwoud”

Vrijdag 2 maart
Begijn Le Bleu
“De Ronde van Begijn”

Clara Cleymans is 27 geworden.
Een mythische leeftijdsgrens die
veel kleurrijke figuren uit de muziekgeschiedenis niet overleefd
hebben. Samen met Jo Mahieu
gaat ze de confrontatie aan met
deze mensen en brengt ze eigenzinnige versies van hun nummers
aangevuld met anekdotes uit hun
leven: van Robert Johnson tot
Amy Winehouse, van Janis Joplin
tot Jeff Buckley. Maar bereid je
ook voor op enkele opmerkelijke
verrassingen en minder bekende
namen.

Het langverwachte nieuwe
Nederlandstalige dubbelalbum
van Pieter Embrechts kwam in
het voorjaar van 2016 uit en werd
overladen met lovende recensies.

De Ronde van Begijn is een
koersshow met panache waarin
comedian en wielerliefhebber
Begijn Le Bleu, o.a. bekend van
‘Foute Vrienden’, twee bekende coureurs op bezoek krijgt. Hij
haalt herinneringen op over de
topjaren van deze renners en
praat met hen over het huidige
wielerseizoen. Het publiek krijgt
archiefmateriaal, een quiz en veel
ambiance voorgeschoteld. Kruip
op uw vélo en sprint naar Vlezenbeek! Allez, allez, allez, roulez!

Waar: Roosezolder Coloma.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 14 euro.

Samen met het magistrale SUN*SUN*SUN String Orkestra – dat ook
al op ONDERWOUD te horen is
– trekt Pieter in het voorjaar van
2018 langs de Vlaamse podia om
deze prachtige songs in intieme
vorm voor te stellen, met strijkersarrangementen van onder
andere Tom Pintens & Steven
Cornillie. Daarnaast mag je je ook
verwachten aan een aantal nieuwe songs en verrassende covers.
De wonderlijke stem van multi-instrumentaliste Naima Joris en de
ongeëvenaarde Nathan Wouters
op contrabas maken het 7-koppige ensemble compleet.

Waar: de Merselborre.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 14 euro.

Waar: de Merselborre.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 14 euro.

KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE
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