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OPROEP

Vrijwilligers gezocht voor inventarisatietraject
in kerk van Oudenaken (Sint-Pieters-Leeuw)
WEG VAN GOD

© Rudy Boon

Voor het inventarisatietraject in de kerk Sint-Pieterin-Banden in Oudenaken (Sint-Pieters-Leeuw), dat
vanaf eind januari van start ging, kunnen we nog
helpende handen gebruiken! We zoeken voornamelijk kandidaten om ter plaatse mee te inventariseren.

RELIGIEUS
ERFGOED
INVENTARISEREN

WAT, WAAROM EN HOE?

Met het inventarisatieteam zorgen we voor de opmaak van een professionele erfgoedinventaris die
van elk object dat tot de kerkelijke collectie behoort
een foto, een fysieke & inhoudelijke beschrijving, de
afmetingen, de materialen, de toestand, de datering, de stijl en andere (kunst)historische gegevens
bevat.
De taken worden afgestemd op ieders interesse: de
objecten transporteren, reinigen, meten, fysiek nummeren, beschrijven of fotograferen ...
Op welke (vaste) dag er geïnventariseerd zal worden, wordt met het inventarisatieteam afgesproken.

INTERESSE?
Laat zeker aan projectmedewerker
Birgit weten wat voor jou mogelijk is!
Reageer voor 15 februari via
birgit@erfgoedcelpz.be of op 0492 18 32 69.
De link naar de vacature en meer info vind je op
www.erfgoedcelpz.be/weg-van-god

• Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, 02 451 69 49,
Birgit.Scheys-Thys@erfgoedcelpz.be
• dienst Erfgoed, 02 371 22 62,
erfgoed@sint-pieters-leeuw.be
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De kerk van Oudenaken
De kopergroene toren is het kenmerk van de kerk van Oudenaken.
Je herkent ze al van ver en ze is vandaag dan ook niet meer uit ons
geheugen weg te slaan, maar eigenlijk is ze best jong; ze werd pas
gebouwd in 1910. De kerk met haar unieke toren, is een ontwerp van
architect Veraart.

Als je goed kijkt, zie je dat de kerktoren in een andere steen is
opgetrokken dan de rest van het gebouw. In 1942 signaleerde het
gemeentebestuur dat er dringende herstellingen nodig waren aan
de kerktoren en de kerkhofmuur. Pas in 1958 werden de werken
opgeleverd. De toren kreeg een voorzetsteen langs de voorzijde en
zou voortaan met een opvallend rode kleur door het leven gaan.

1,23

Tijdens de oorlog liepen de toren en het bijhorende uurwerk schade op.
Bij de restauratie in de jaren ’50 werd een nieuw torenuurwerk geplaatst.
De huidige wijzerplaat heeft een diameter van maar liefst 1,23 meter.

En de winnaars zijn …
ED

ERFGO

In het januari-nummer konden erfgoed-liefhebbers zich uitleven met onze erfgoedquiz. De juiste oplossing was ‘ERFGOEDEXPRESS WAAR ERFGOED TOT LEVEN KOMT’. Uit
de 28 juiste oplossingen die we binnenkregen, hebben we 3 winnaars geloot.

De hoofdprijs gaat naar … Michel Gallemaers. Met een cadeaubon van 120 euro van bakhuis La
Source kan hij er lekker en gezellig gaan eten of een workshop brood of pizza bakken, volgen.
François Vankelecom en Hilde Hanssens kwamen als 2de en 3de uit de loting en krijgen een mand vol
lekkere streekproducten.
Van harte proficiat aan de winnaars en veel plezier met jullie prijs!
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KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE

MUZIKALE VERTELLING

Woensdag 6 februari
Mowgli van de wolvenhorde

MUZIEK

Zaterdag 16 februari
Valentijnsconcert: wrede schoonheid
(Cantates van Vivaldi)

Wie kent het verhaal van Mowgli niet?
Het kleine jongetje dat verloren liep in de jungle van
India en terecht kwam in de wolvenhorde. Mowgli,
die vriendjes werd met Bagheera, de zwarte panter
en Baloe, de dikke, bruine beer.
Maar het verhaal van Mowgli is natuurlijk ook het
verhaal van Shere-Kahn, de gestreepte tijger, die niet
krijgt waar hij vindt dat hij recht op heeft …
Mowgli van de Wolvenhorde.
Een verhaal over respect.
Over komen en gaan.
Over kennis maken en afscheid nemen.
Over speelse, ondeugende jongens en wijze panters.
Nu ja … gewoon … een beregoed verhaal.
Deze ‘Mowgli van de Wolvenhorde’ is een eigenzinnige muzikale vertelling. Een beetje ‘Peter en de Wolf’,
maar dan met dieren die net iets rauwer, net iets
wilder, net iets minder berekenbaar zijn. Altijd spannend dus, maar ook af en toe behoorlijk grappig. Vijf
muzikanten ‘blazen’ het verhaal nieuw leven in.
Waar: De Merselborre.
Uur: 15 uur.
Inkom: 8 euro.
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Een amoureuze trip op een barokke gondel. Gloedvolle cantates van Vivaldi gecombineerd met instrumentale werken van Händel en Couperin.
De liefde doorboort het hart, doet ons dwalen op
onrustige zeeën, lacht ons uit. In dit programma
toont ze haar wrede en tegelijk zaligmakende gelaat
in drie bijzondere cantates van de Venetiaanse
grootmeester, Antonio Vivaldi. Virtuoos en galant, zinderend en wervelend: deze intieme kamercantates
moeten op vlak van artistieke kwaliteit zeker niet
onderdoen voor de vele opera’s die Vivaldi schreef.
Sopraan Soetkin Elbers past op deze cantates de
oude kunst van de barokke gestiek toe: een fascinerende zoektocht naar een lichaamstaal die de zeggingskracht van deze muziek alleen maar vergroot.
Laat je verrassen! Tussen de cantates door hoor je
instrumentale muziek van Händel en Couperin.
Les Abbagliati zijn Soetkin Elbers (sopraan en barokgestiek), Sien Huybrechts (traverso), Annelies Decock
(barokviool), Ronan Kernoa (barokcello) en Dimos
de Beun (klavecimbel).
Waar: kerk Sint-Laureins-Berchem.
Uur: 20 uur.
Inkom: 18 euro.

PROJECTEN IN SAMENWERKING
MET VERENIGING

Doe het zelf neushoorn!

Café-theater van Pierre Soetewey door
KTV De Noordstar
Opvoeringen ten voordele van vzw De Ziekenhuisclowns.

HUMOR

Donderdag 28 februari
Kamal Kharmach: de schaamte voorbij
Kamal behaalde in 2014 de finale van de Humo’s
Comedy Cup, met amper één jaar ervaring als
stand-upper. Kamal trekt rond met de voorstelling
‘De schaamte voorbij’, zijn succesvolle debuutvoorstelling. Je kent Kamal misschien al van op en achter
de schermen als gast of acteur in tal van programma’s (‘De Slimste Mens’, ‘Mag ik u kussen’, ‘Van Gils
en Gasten’, ‘De Allesweter’, ‘Everybody Happy’, …).
Hij presenteerde zelfs zijn eigen Eén-programma ‘Het
Collectieve Geheugen’. Kortom, een bezige bij,
maar voor een volavondvoorstelling in Vlezenbeek
maakt hij zonder twijfel graag tijd.
Waar: De Merselborre.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 14 euro.

VRIJDAG 1 FEBRUARI

Coloma scrabbletornooi

Een levensechte vereniging besluit buiten de
lijntjes te kleuren en flanst zelf een toneelopvoering in elkaar. Niemand van de leden heeft
podiumervaring of toch bijna niemand en zeker de auteur, regisseur en hoofdrolspeler niet.
Hun doel? De uitstervende breedlipneushoorn
steunen.
De personages zijn uit het leven gegrepen,
de toestanden ook. Het geheel is een ode,
zeker geen kritiek, aan het verenigingsleven,
de onmisbare schakel in het sociale gebeuren.
Het geheel is rijkelijk overgoten met onmisbare
humor. Het wordt een avondje zonder zorgen
… voor het publiek althans.
Voorstelling
• Zaterdag 23 februari om 20 uur.
• Zondag 24 februari om 15 uur.
Waar: De Merselborre.
Inkom
• Voorverkoop: 10 euro.
• Aan de kassa: 12 euro.
• -12 jaar: gratis.
Kaarten bestellen
• 02 377 21 03 – 0473 44 99 67
• lievesteens007@hotmail.com
Info: www.noordstardelelie.net

Een scrabbletoernooi voor professionelen,
families, gelegenheid- en verwenspelers.
Waar: De Merselborre.
Uur: 19.30 uur.
Inkom: € 5/persoon en € 10/gezin met kinderen
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Infoavond

Gabrielle Petit.
Dood en leven van een
Belgische spionne tijdens
de Eerste Wereldoorlog.
door Sophie De Schaepdrijver
Ze was de eerste arbeidersvrouw in Europa die een standbeeld kreeg. Haar leven werd
twee keer verfilmd in Hollywood.
Gabrielle Petit werd in 1916 voor
spionage door de Duitsers ter
dood veroordeeld en geëxecuteerd. Petit was een doorzetter,
ook toen ze weigerde gratie te
vragen aan de bezetter. Ze was
amper 23 jaar oud en toch is
haar levensverhaal een tijdsdocument.
Sophie De Schaepdrijver brengt
ons een verhaal van leven en
overleven, van moed en overmoed, van echte heldhaftigheid en een bijgekleurd heldenepos. Maar als internationaal
bekende historica voert Sophie
De Schaepdrijver ons vooral
terug naar de feiten en de
realiteit. Sinds 2000 doceert ze
aan de Pennsylvania State University in de VS “moderne
Europese geschiedenis”. Ze publiceerde ook verschillende bekroonde boeken. Het standaardwerk “De Groote
Oorlog - Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog” is van haar hand.

WANNEER? Vrijdag 1 maart 2019 om 20 uur.
WAAR? Kasteel Coloma.
INKOM GRATIS.
INSCHRIJVEN AANBEVOLEN: erfgoed@sint-pieters-leeuw.be
of 02 371 22 62.
Iedereen welkom.
Een organisatie van de gemeentelijke werkgroep voor Streeken Volkskunde.
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Soldatenbanners
zoeken een thuis
Naar aanleiding van 100 jaar Groote Oorlog plaatsten we in verschillende straten de
portretten van gesneuvelde soldaten naar
wie een straat vernoemd werd. Na de herdenkingen van WOI werden deze portretten
weggenomen.

Ben jij geïnteresseerd in één of meerdere van
deze portretten?
Laat het ons dan weten, want wij schenken
ze gratis weg! Het enige dat je moet doen,
is een mailtje sturen naar erfgoed@sint-pieters-leeuw.be. Vermeld in je mailtje welk(e)
portret(ten) je graag wenst en waarom.
Als er meerdere geïnteresseerden zijn voor
één portret, dan gelden deze voorrangsregels:
• familie van de soldaat (hoe dichter de
band – voorrang);
• inwoner uit de straat;
• andere gegadigde (in geval van meerdere:
wie eerst reageert).
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Woensdag 27 februari

Smart Café in de bib!
Heb je een tablet of smartphone? Wil je graag wat
tips en trucs leren?
Samen helpen we je graag verder tijdens het
maandelijkse Smart Café. Dit wordt van februari tot
mei georganiseerd in de hoofdbibliotheek, telkens
op de laatste woensdag van de maand van 9.30
tot 12.30 uur.

WANNEER? Woensdag 27 februari om 9.30 uur.
WAAR? In de hoofdbibliotheek.

via bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 64 of aan de balie.

Het is geen cursus maar een leerrijk en gezellig moment. Samen met anderen wissel je ervaringen uit en
leer je je toestel beter kennen. Ben je zelf al wat meer
ervaren met een tablet of smartphone? Dan ben je
ook van harte welkom om je kennis te delen.
Elk Smart Café staat een bepaald onderwerp centraal. Tijdens deze eerste sessie gaan we dieper in op
de basisinstellingen en het onderhoud van je toestel.
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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.

GBS WEGWIJZER ONTROERT
BUURTHUIS 1601

KONINGEN ZINGEN VOOR HET
GOEDE DOEL

Dat de laatste editie van de ‘Warmste Week’ een
recordbedrag van 17.286.122 euro ophaalde
voor 1.986 goede doelen wisten jullie misschien
al. Maar wisten jullie ook dat onze gemeentelijke basisschool Wegwijzer zich van haar warmste kant liet zien? De leerlingen van het zesde
leerjaar zamelden maar liefst 460 euro in door
de verkoop van heerlijke, zelfgemaakte pompoensoep aan de schoolpoort! Het Buurthuis
1601 in Ruisbroek mocht deze mooie opbrengst in
ontvangst nemen.

De feestdagen zijn voorbij, de feestmalen verorberd, de pakjes geopend en de kerstboom werd
weer voor een hele poos opgeborgen, maar
niet voor we eerst traditioneel onze stembanden
konden smeren voor Driekoningen! Dat deden
ook de kinderen van de catechese. Met goud,
mirre en wierrook in de hand trokken onze jonge
koningen en koninginnen op pad om geld bij
elkaar te zingen voor het project ‘Rainbow4kids’,
een organisatie die kinderen uit Ukunda in Kenia
al meer dan 10 jaar de kans geeft om degelijk
onderwijs te volgen. De kinderen uit de parochies
van Zuun, Negenmanneke en Ruisbroek zamelden 93 euro in. Ook de kinderen van de Sint-Lutgardisparochie zongen de longen uit het lijf. Zij
zamelden genoeg in om drie leeftijdsgenootjes
die les volgen in de Rainbow4kids-school een jaar
lang elke dag een ontbijt en warme lunch aan te
bieden. De leden van Okra Vlezenbeek haalden
hun beste stemgeluid dan weer boven voor het
Kinderkankerfonds. Goed gezongen!

Om de kinderen te bedanken werden ze een
dagje mee op sleeptouw genomen bij het reilen
en zeilen van het buurthuis. Ze leefden zich uit op
de kicker- en hockeytafel, kwamen alles te weten
over de werking van het buurthuis en dachten
zelfs mee na over zijn toekomst. Kookwedstrijden,
zanglessen, leesuurtjes, uitstapjes naar pretparken, … de kinderen fantaseerden erop los maar
verlangden ook naar veel leuke gesprekken en
vooral samen zijn. En laat dat nu net datgene zijn
waar ook het buurthuis voor staat; elkaar ontmoeten, vrije tijd zinvol beleven en werken aan
buurtcohesie. Dikke proficiat aan de leerlingen
voor deze mooie bijdrage!
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Gezocht

Enthousiaste jongeren voor ‘Boekenstoet:
voorlezen aan huis’

Vorig jaar werd voor de eerste keer de ‘Boekenstoet:
voorlezen aan huis’ georganiseerd, een project
waarbij een voorlezer tussen februari en mei 10 keer
gaat voorlezen bij taalzwakke kinderen tussen 4 en
9 jaar.
Omwille van het grote succes en vooral de vele positieve reacties van de gezinnen waar er voorgelezen
werd, wordt dit project opnieuw uitgewerkt.
Ben jij ouder dan 16 jaar, heb je wat tijd tussen
februari en mei, beschik je over eigen vervoer (fiets,
openbaar vervoer, wagen, step …) en heb je zin om
hieraan mee te werken? Dan ben jij de vrijwilliger die
wij zoeken!

Wat verwachten wij van een ‘Boekenstoet’-vrijwilliger?
• Deelnemen aan een vorming voor alle Boekenstoet-voorlezers op zaterdagnamiddag 9 februari
in de hoofdbibliotheek.
• 8 keer een uurtje voorlezen bij je voorleeskindje thuis.
• 2 keer voorlezen in de dichtstbijzijnde bibliotheek.
• Samen met je voorleesgezin deelnemen aan een
theatervoorstelling op zondagvoormiddag 24
maart.
• Aanwezig zijn op het groot eindfeest op zondagnamiddag 19 mei 2019.

INTERESSE? Reageer dan voor 15 februari via mail
jeugddienst@sint-pieters-leeuw, tel. 02 370 28 80 of
spring even binnen bij de jeugddienst (Lotstraat 8 –
1600 Sint-Pieters-Leeuw).

Leeskring voor anderstaligen
Samen Nederlands lezen & oefenen
WAT? Samen lezen we ‘De kleine prins’ van Antoine
De Saint-Exupéry.
VOOR WIE? Voor iedereen die Nederlands wil leren en
graag leest.
WANNEER? In februari, elke vrijdag van 9.30 tot 11 uur.
WAAR? Bibliotheekpunt, dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek.
Aan de balie of T 02 371 22 64 of via
www.sint-pieters-leeuw.be/leeskringvooranderstaligen.
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