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Jan Ruusbroec

°1293

Is het geboortejaar van Jan
Ruusbroec. Daarom vieren we
in 2018 zijn 725e verjaardag.
(zie feestprogramma hiernaast)
In 1981 werd in Ruisbroek ook al
het Jan Ruusbroecjaar gevierd,
met o.a. de uitgave van een
postzegel, toneelopvoeringen,
…
Dit is waarschijnlijk het oudst
gekende portret van de man.
In 1908 werd hij door Paus Pius
X Zalig verklaard. Zijn feestdag
wordt gevierd op 2 december.

Admirabilis

Ofwel: De Wonderbare. Dat is de bijnaam die hij kort na zijn dood krijgt.
Of nog: de goddelijke leraar. Niet omwille van het feit dat hij boeken
heeft geschreven, wel omdat hij die in het Nederlands schreef! Al zijn
tijdgenoten en voorgangers schreven namelijk in het Latijn.

Hemelrijk

Vermoed wordt dat Jan Ruusbroec in dit huis geboren werd, al weet
niemand dat zeker. Zoveel huizen stonden er nog niet in Ruisbroek in
1293 en Het Hemelrijk was er al. Bovendien kwam hij waarschijnlijk uit
de betere klasse: een kasteel als geboortehuis is dus een optie!

School & kerk

In het secretariaat van de Jan Ruusbroecschool is een grote muurschildering van de man te bekijken. En in de kerk staat een altaar met een
relikwie: er wordt een stukje van zijn heupbeen bewaard.
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DE WONDERBARE DONDERDAGEN

Onze mysticus
Jan Ruusbroec
Jan Ruusbroec werd 725 jaar geleden geboren. Dit vieren we met enkele activiteiten op
donderdagavond die de persoon, zijn werk
en leven in de kijker zetten.
Jan Ruusbroec was een mystiek schrijver uit
de 13e en 14e eeuw. Maar wat is dat juist, een
mystiek schrijver? En wat betekent dat vandaag nog voor ons? Ruusbroec is één van de
meest vertaalde Nederlandstalige auteurs.
En in de verkiezing van Grootste Belg haalde
hij de 88e plaats. Dat betekent heel wat! En
toch is de man relatief onbekend. Daar willen wij graag wat aan veranderen.

HET VOLLEDIGE PROGRAMMA
Donderdag 25 januari
POEZIEAVOND Ivo Van Strijtem
Van hetzelfde laken een Ruusbroec! Ernst
en scherts in de religieuze poëzie.
Locatie: Kasteel ‘Het Hemelrijck’.
Uur: om 20 uur.

Donderdag 8 februari
LEZING Rob Faesen
Populaire lezing over het leven en werk van
Jan Ruusbroec.
Locatie: Continental Theological Seminary.
Uur: om 20 uur.

Donderdag 22 februari
LEZING Joris Capenberghs
Over het natuurmystieke aspect in het werk
van Jan Ruusbroek.
Locatie: Kapel van de Paters van Scheut.
Uur: om 20 uur.

Donderdag 8 maart
CONCERT ‘Sanc van minnen’
Middeleeuwse muziek.
Locatie: kerk van Ruisbroek.
Uur: om 20 uur.

DONDERDAG

25.01

POEZIEAVOND Ivo Van Strijtem
Van hetzelfde laken een Ruusbroec! Ernst en scherts
in de religieuze poëzie.

Ivo van Strijtem is dichter, literair vertaler, leraar Engels,
een boeiend verteller en een gepassioneerd en eigenzinnig poëzieliefhebber. Hij publiceerde en vertaalde
heel wat gedichten. Kenmerkend voor zijn gedichten
is de combinatie van humor, eenvoud en directe ontroering.
Samen met Koen Stassijns stelde hij verschillende
bloemlezingen samen, waaronder ‘De mooiste van de
hele wereld’, ‘De liefde heeft jouw naam’, ‘Van Heer
Halewijn tot Hugo Claus’, de unieke reeks ‘De mooiste
van’ en de bloemlezing ‘Van God los: gedichten over
geloof en ongeloof’.
Als leraar én als dichter wil van Strijtem de poëzie dichter
bij een groter publiek brengen. Met zijn eenvoudige taal,
helder als liedteksten, scherpt hij onze zintuigen. Dat
voorspelt een boeiende, kleurrijke en gezellige avond!
Uur: om 20 uur.
Locatie: Kasteel ‘Het Hemelrijck’, Fabriekstraat 1b te
Ruisbroek.
Bibliotheek, T 02 371 22 64,
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be
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27/01

CoderDojo in de bib
Hou je van computers, games en zelf (leren) programmeren? Dan is CoderDojo helemaal iets voor
jou! Tijdens een CoderDojo kan je alles leren over
websites, games, apps en software en ga je er onmiddellijk mee aan de slag: de basics van Scratch
en CodeCombat/Minecraft, objecten aansturen
met Arduino, apps maken met App Inventor...
Klinkt dit allemaal nog als geheime codetaal? Geen
nood, er zijn mentors om je op weg te helpen! Klinkt
dit allemaal bekend in de oren? Kom nog iets bijleren en deel wat jij weet met de andere deelnemers!

cipe: kinderen spelend laten leren tijdens een gratis
workshop. Voorkennis en eigen IT-materiaal is niet nodig (al mag dat natuurlijk), een gezonde en leergierige houding wel. Voor de rest zorgt de bibliotheek.

VOOR WIE: kinderen en jongeren van 7 tot 16 jaar.
WANNEER: zaterdag 27 januari van 14u tot 17u
WAAR: in de hoofdbibliotheek.
PRIJS: gratis.
INSCHRIJVEN: is verplicht, want de plaatsen zijn
beperkt, via bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be.
www.coderdojobelgium.be

Een Dojo wordt volledig door vrijwilligers voorbereid
en gegeven. Mentors leggen uit, doen voor, leren
aan en stimuleren fantasie en creativiteit. Het prin-
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GEZOCHT

Enthousiaste animatoren!

Voorbereidingsdag, programmadagen en
startdag
• Voorbereidingsdag
De teams worden samengesteld en er worden boeiende workshops georganiseerd ter
voorbereiding van de speelpleinwerking.
WANNEER: zaterdag 14 april.
WAAR: Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Ben jij een creatieve speelvogel die initiatief
neemt en graag in team werkt? Heb je een
levendige fantasie en zin voor verantwoordelijkheid? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De jeugddienst zoekt voor speelplein
‘De Leeuwtjes’ (hoofd)animatoren die zich
willen inzetten tijdens de zomervakantie. Ook
stagiair-animatoren en vrijwilligers zijn welkom
op ons plein.

Speelpleinwerking?
Kinderen van 2,5 tot 12 jaar worden er op
gevangen in juli en augustus. Het animatorenteam bedenkt activiteiten binnen een bepaald thema. Het voltallige team zorgt ervoor
dat de kinderen zich geen moment vervelen
en met tegenzin terug naar huis gaan.

Attest? Vergoeding?
Beschik je nog niet over een animatorattest?
Dan raden we je aan een cursus ‘animator in
het jeugdwerk’ te volgen bij een erkende organisatie. Als je aan de voorwaarden voldoet,
kan een deel van het cursusgeld worden
terugbetaald.
Animatoren met attest en hoofdanimatoren
worden vergoed als jobstudent volgens de
beginwedde in loonschaal E. Zonder attest en
tijdens je stage ontvang je een vrijwilligersvergoeding.

• Programmadagen
Tijdens de programmadagen worden de
programma’s opgesteld en afspraken gemaakt.
WANNEER: zaterdag 28 en zondag 29 april.
WAAR: jeugddienst, Lotstraat 8,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
• Startdag
Alles wordt klaar gezet om het startschot te
geven op maandag 2 juli.
WANNEER: zaterdag 30 juni.
WAAR: Zonnig Leven en in
basisschool ’t Populiertje.

Inschrijven doe je
door het online
kandidatuurformulier
in te vullen via
www.sint-pieters-leeuw.be/animatoren.
De inschrijvingen worden afgesloten
op donderdag 1 maart.

jeugddienst, T 02 370 28 82,
speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be
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THEATER

MUZIEK

Woensdag 24 januari
Nellie & Cezar: Geheimen op zolder

Donderdag 1 februari
Clara Cleymans & Jo Mahieu: Club 27

Nellie en Cezar nemen jullie mee naar hun leukste
speelplek in huis: de zolder. Daar vinden ze een
heleboel herinneringen, goed bewaarde geheimen,
mysterieuze dozen en héél veel oude rommel. In hun
plezierige en muzikale zoektocht op zolder vinden ze
een oude muziekdoos. Van wie zou die zijn? Werkt
ze nog? Danst de ballerina nog altijd even vrolijk?
Samen met de kids zoeken Nellie en Cezar dit allemaal uit en nemen ze iedereen mee in een muzikale,
interactieve en soms wel spannende voorstelling
voor kinderen vanaf 2 jaar. Lossen de kids samen met
Nellie en Cezar het mysterie van de ‘geheimen op
zolder’ op? Kunnen ze een geheim bewaren?

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

Waar: De Merselborre.
Uur: 15 uur.
Inkom: 5 euro.

KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE
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Vakantiebrochure
In 2018 organiseert het gemeentebestuur tijdens de vakanties
een brede waaier aan activiteiten voor kinderen en jongeren.
Wacht niet te lang om in te schrijven, want vele activiteiten
zijn snel volgeboekt. Inschrijven kan vanaf 2 januari. Diverse
verenigingen bieden vakantiekampen aan die we graag,
op de laatste pagina, mee in de kijker zetten.

KROKUSVAKANTIE

PAASVAKANTIE

> Omnisportkamp

> Omnisportkamp

Van 12 tot en met 16 februari
7 tot 14 jaar
Sportcentrum “A.J. Braillard”,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, 02 371 14 22
spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: een uur voor aanvang en een uur na
einde activiteiten

> Kleutersportkamp
3 tot 6 jaar
Sportcentrum “A.J. Braillard”,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, 02 371 14 22
spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: een uur voor aanvang en een uur na
einde activiteiten
Meneer René, alles wat hij schildert lijkt net echt.

> Babbelkous
4 tot 8 jaar
Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
25 euro
02 371 03 64, taalbad@sint-pieters-leeuw.be
via spl.ticketgang.eu of
www.sint-pieters-leeuw.be/babbelkous

Van 9 tot en met 13 april
7 tot 14 jaar
Sportcentrum “A.J. Braillard”,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, 02 371 14 22
spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: een uur voor aanvang en een uur na
einde activiteiten

> Kleutersportkamp
3 tot 6 jaar
Sportcentrum “A.J. Braillard”,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, 02 371 14 22
spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: een uur voor aanvang en een uur na
einde activiteiten
Koen Konijn, boekenboef!

> Kunstenaarskamp
6 tot 12 jaar
kunstacademie
85 euro - kortingstarief 2de kind 80 euro
kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be,
02 371 22 67
spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
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ZOMERVAKANTIE

1 juli tot en met 31 augustus
> Omnisportkamp
van 2 tot en met 6 juli
van 20 tot en met 24 augustus
van 27 tot en met 31 augustus
7 tot 14 jaar
Sportcentrum “A.J. Braillard”,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, 02 371 14 22
spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: een uur voor aanvang en een uur na
einde activiteiten

> Kleutersportkamp
van 2 tot en met 6 juli
van 20 tot en met 24 augustus
van 27 tot en met 31 augustus
3 tot 6 jaar
Sportcentrum “A.J. Braillard”,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, 02 371 14 22
spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: een uur voor aanvang en een uur na
einde activiteiten
Billy de kip, De geheime drankjes van professor
Puffendorf, Opa Jan maakt zijn huis schoon

> Kunstenaarskamp
van 2 tot en met 6 juli
van 6 tot en met 10 augustus
6 tot 12 jaar
kunstacademie
85 euro - kortingstarief 2de kind 80 euro
kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be,
02 371 22 67
spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9.00 tot 16.00 uur
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> Speelpleinwerking
van 2 juli tot en met 20 juli
van 6 augustus tot en met 24 augustus
(11 juli en 15 augustus geen speelpleinwerking)
voor alle kindjes van 2,5 tot 12 jaar
Kleuters: Populiertje
Lagere schoolkinderen: Zonnig Leven
10 euro voor 1e kind; 7,5 euro voor 2e en elk
volgend kind; 15 euro voor niet-inwoners van de
gemeente.
Jeugddienst: T 02 370 28 82,
speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be
via spl.ticketgang.eu of
www.sint-pieters-leeuw.be/speelpleinwerking

> Jonge Helden Speelweek
van 23 tot en met 27 juli
4 tot 6 jaar
Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
65 euro
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be, 02 370 28 80
Activiteiten: 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 18 uur
Grondig plezant!
Info thema: Wie naar boven kijkt kan heel veel dingen zien: wolken, lucht, zon, vliegtuigen en vogels.
Maar wat als je naar beneden kijkt ? Dan zie je de
grond! Enkel het bovenste laagje, maar wist je dat
daaronder ook heel veel te zien is? We maken de
handen vuil en graven dieper en dieper. We gaan
tot op de bodem! En we komen allerlei gekke dingen tegen.

> Jonge Helden Speelweek
van 23 tot en met 27 juli
6 tot 12 jaar
Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
65 euro
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be, 02 370 28 80
Activiteiten: 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 18 uur
Het duistere doolhof
Info thema: We nemen je mee op sleeptouw tussen
oude verborgen tempels, vervallen ruïnes en
duistere doolhoven. Wie heeft deze tempel ooit
gebouwd? En waarom? Zie ik daar een troon? We
zullen naar binnen moeten om al die geheimen
te ontrafelen. Durf jij het aan? Want opgelet, het
wemelt er van verraderlijke valstrikken.

> Jonge Helden Speelweek
van 30 juli tot 3 augustus
4 tot 6 jaar
Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
65 euro
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be, 02 370 28 80
Activiteiten: 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 18 uur
Reusachtige minimensjes
Stel je voor, alles is plots piepklein! Let op waar je je
voeten zet want je kan zomaar een huis verpletteren? En jouw boterhammetje met choco is maar zo
groot als je vingertopje. Oh nee …. nu zijn we weer
gekrompen. We passen in een muizenholletje! Het
leukste? Onze boterham met choco is nu twintig
keer zo groot als wij zelf. Smullen maar!

> Jonge Helden Speelweek
van 30 juli tot 3 augustus
4 tot 6 jaar
Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
65 euro
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be, 02 370 28 80
Activiteiten: 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 18 uur
Licht uit, spot aan!
Je ogen zijn dicht, in je hoofd overloop je nog een
laatste keer alle woorden en bewegingen … je
concentratie is op en top. Je voelt de spanning
en je hoort het geroezemoes van het publiek van
achter het rode, dikke gordijn. En dan begint het!
De lichten in de zaal gaan uit, het gefluister en
gelach verstomt. Het gordijn gaat open en je stapt
vastberaden het podium op, de spotlight in. Laat
het podiumbeest in jou helemaal los deze week!

HERFSTVAKANTIE

Van 29 oktober tot en met 4 november
> Taalvakantie Nederlands BABBELKOUS
4 tot 8 jaar
Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
15 euro
02 371 03 64, taalbad@sint-pieters-leeuw.be
via spl.ticketgang.eu of
www.sint-pieters-leeuw.be/babbelkous

VERENIGINGEN
> Dansstage Gympie
Van 30 juli tem 3 augustus 2018
Sinds 2010 organiseert Vzw Gympie jaarlijks een
dansstage voor kinderen vanaf 5 jaar. Deze
stage is telkens een groot succes. Het wordt
ook dit jaar weer een fantastisch dansfeest.
Tijdig inschrijven is de boodschap, plaatsen zijn
beperkt!
jongens en meisjes vanaf 5 jaar
CC De Merselborre Schaliestraat 2,
1602 Sint-Pieters-Leeuw
85 euro
Inschrijven vanaf 15 januari via
info@gympie.be

> Voetbalstages KV ZUUN
voor jongens en meisjes van 3 tot 16 jaar!
Eerst Zuun en dan geloven! Iedereen tussen 3 en
16 jaar is welkom bij Zuun tijdens de vakanties.
Iedere vakantie worden er jeugdstages georganiseerd!
Data:
• KERSTVAKANTIE
Van dinsdag 26/12/17 tot vrijdag 29/12/17
Van dinsdag 2/1/18 tot vrijdag 5/1/18
• KROKUSVAKANTIE
Van maandag 12/2/18 tot vrijdag 16/2/18
• PAASVAKANTIE
Van dinsdag 3/4/18 tot vrijdag 13/4/18
• ZOMERVAKANTIE
De hele zomervakantie, behalve in de weekends en op feestdagen, wordt er bij KV Zuun
gevoetbald!
www.kvzuun.be
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