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  Vakantie-
       brochure
          2020

In 2020 organiseert het gemeentebestuur tijdens de vakanties  
een brede waaier aan activiteiten voor kinderen en jongeren. 

Wacht niet te lang om in te schrijven, want de plaatsen zijn beperkt. 
Inschrijven kan vanaf 15 januari.

Diverse verenigingen bieden vakantiekampen aan  
die we in deze brochure graag in de kijker zetten. 
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Kwizzewizzewis! Wie weet wat het goede antwoord is? Beantwoord de vragen, 
schrap de antwoorden in de woordzoeker, zoek de zin met de overgebleven 

letters en win! Net zoals verleden jaar testen we jullie Erfgoedkennis met een leuke 
erfgoedquiz. Weten jullie nog wat er het voorbije jaar in Erfgoe d Express aan bod 

kwam? Mail tot en met 3 februari 2020 je antwoord naar  
erfgoed@sint-pieters-leeuw.be en maak kans op een leuke prijs! 

Tip: neem een kijkje op www.sint-pieters-leeuw.be/infoleeuw. Daar kan je de  Erfgoed 
 Express in Leeuw Leeft nalezen. 

Veel plezier!

P O M E M O I R E S K E O R B S I U R

O I K I N H E K I U R K R E I B N T U

N E E S I N E D E I H C S E G E I E N

K D L T W E R E L D E X P O G U W E I

E N U J E S N I G R I V L E S S E V O

E E C A B R A E V O N I N R O S T A N

B G H A R N B W E T M M E T U E K B S

N E T C I L E R S P A H C S D N A L A

E L V O E E E M U N I O E T E I N P I

Z L A N V R I U N E B K O D N Z N E N

E A A E E H I E G I G R E R A A E T T

L B R F N G K N I E E E O E K G N R G

V T T A D E W T K N N K L E E A E U I

T E V S C H I L D E R I J D N M J S L

G O L R O O D L E R E W E D E E W T L

A V E M A R Y D A M B I E R M O N T O

L S S R E N E E R R O O T S A P U K I

G L A U A E S S U O R R O T C I V D S

A R W U E E L S R E T E I P T N I S E

Oplossing
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Kunnen jullie ook nog volgende woorden vinden? 

• Mémoires 
• Kannen
• Kerk
• Vessel Virgins
• Wereldexpo

• Voetballegende
• Landschapsrelicten
• Bierkruik
• Pastoor Reeners
• Luchtvaart

• Brieven
• Geschiedenis
• Magazine
• Negenmanneke
• Obiit

• Rink
• Ruisbroek
• Schilderij
• Sint-Pieters-Leeuw
• Toren

• Van Himst
• Vlezenbeek

Woordzoeker

ERFGOED
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In 1924 signaleerde het gemeentebestuur dat er dringende herstellingen nodig 
waren aan de kerktoren en de kerkhofmuur van een bepaalde kerk. Over de kerk 
van welke deelgemeente gaat het?  

In het gemeentehuis vind je twee prachtige wandtapijten. Het eerste is van 
Nick Andrews, Vessel Virgins. Maar weet jij van wie het tweede wandtapijt is? De 
natuur staat hierin centraal.  

Onze gemeente kent heel wat voetballegendes. In 1921 werd Jozef Walravens 
geboren, later voetballer bij Brucom Sportief. Zijn sportief hoogtepunt werd 
echter gedwarsboomd. Welke gebeurtenis zorgde hiervoor en van welke ploeg 
kreeg hij 150.000 frank voor een transfer? We zoeken voor beide antwoorden de 
volledige naam.  

De grenzen van onze gemeente worden gekenmerkt door bijzondere 
landschapsrelicten. Wat stond er vroeger op de grens van Vlezenbeek en Sint-
Pieters-Leeuw? In België is het gebruik ervan gelukkig verleden tijd. 

Dit jaar was een bepaalde kunstenaar niet weg te denken uit het straatbeeld. 
We gingen naar tentoonstellingen van kunstenaars geïnspireerd door hem, 
luisterden naar poëzie over het leven van de kunstenaar, volgden workshops … 
Ook onze vrijetijdsdiensten haakten in op de herdenking van deze grote 
kunstenaar! Wie zoeken we? Geef de volledige naam.  

Momenteel loopt de procedure om het grafteken van Albert Van Cotthem te 
beschermen. Albert Van Cotthem was een luchtvaartpionier en kreeg in de wijk 
Negenmanneke een straat naar hem vernoemd. Wie maakte de prachtige 
 buste op het graf van Van Cotthem? 

In de Sint-Pieterskerk kunnen we een indrukwekkend olieverfschilderij op 
doek bewonderen. Wie wordt gekruisigd op dit werk dat vermoedelijk werd 
geschilderd door Gaspar de Crayer? 

In juni kocht onze gemeente de bijzondere briefwisseling aan van de families 
Roose en Coloma. Wat is de voornaam van de enige dochter van Marie 
Françoise en Philippe Roose? 

Het domein Nieuwenhove wordt op oude kaarten vaak met een foute naam 
aangegeven. Weet jij nog naar welke Oost-Vlaamse stad het kasteel werd 
vernoemd? 

© cartesius
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Te gekke bib-tips voor kids! 
Kids, zet jullie schrap want de bibliotheek heeft voor jullie heel wat leuke, 
spannende, coole boeken, spelletjes, dvd’s en cd’s in petto! Met deze tips 
verveel je je geen seconde tijdens de koude winteravonden. 

Voor onze allerkleinsten

Dieren tellen: een flappenboek 
[Petr Horácek]

Tellen van 1 tot 10? Met de 
vrolijke diertjes die uit de pagina’s 
springen, is tellen puur plezier!

Samen met je kleuter een verhaal verzinnen?

Ik neem je mee [Linde Faas]

Laat de verbeelding je leiden 
langs tropische vogels en winter-
landschappen, door een kleurige 
onderwaterwereld en een van groen 
spetterend oerwoud. Dit tekstloze 
prentenboek vertelt talloze verhalen. 

Leren lezen?

Hier is pier 
[Rian Visser & Leo Timmers]

Leren lezen is leuk! Eerste lezers 
opgelet: hier is pier! Lees de 6 
grappige verhalen over de luie Pier 
en zijn hardwerkende vriendin Mier. 

Het lezen goed onder de knie?

Het leven van een allerbeste vriend 
[Jeff Kinney]

Dit logboek van Theo Thorbecke is 
het eerste deel in de supergrappige 
graphicnovelserie ‘Het leven van een 
allerbeste vriend’, Bram Botermans.
Voor fans van ‘Het leven van een Loser’.

Ik wil weten!

Fotogenie: tips voor magische 
fotografie [Ellen de Decker]

Wil je meer doen met je foto’s? 
Ga dan op avontuur in je eigen 

creativiteit. Verdubbel de omgeving met een spiegel 
of zet de wereld op z’n kop. Een cursus voor jongeren 
met tips, voorbeelden en opdrachten. 

Een stripverhaal om in te verdwijnen?

FRNK [Brice Cossu & Olivier Bocquet]

FRNK is het verhaal van Frank, een 
weesjongen van dertien die op 
zoek gaat naar zijn ouders en in de 
oertijd wordt gekatapulteerd. Nieuwe 
jeugdreeks vol humor en avontuur. 

Gezellig samen in de zetel

Missing link [DVD]

Ontdek de avonturen van de 
charismatische avonturier Sir Lionel 
Frost en de hoogst knuffelbare 
reuzenaap Link, bijgestaan door de 
temperamentvolle avonturier Adelina 
Fortnight. 

Ik  muziek!

#likeme [CD]

Niets is gezelliger dan samen 
zingen: liedjes die ‘jong’ net 
ontdekt heeft en die ‘oud’ net niet 
vergeten is!

Voor de hele familie

Vlotte geesten junior [SPEL]

Bliksemsnel reactiespel voor jonge 
kinderen. Vier voorwerpen staan in 
een kring op tafel, zodat iedereen 
er goed bij kan. Draai steeds de 
bovenste kaart om. Wie is het 
snelst?



7

WOENSDAG 29 JANUARI

Eva Daelman: Eerlijke getuigenis 
over burn-out als een leerproces 

Op haar 19de begon Eva Daeleman voor MNM te 
werken, twee jaar later schoot haar televisiecarrière 
uit de startblokken. Ze had alles om gelukkig te 
zijn, maar zo eenvoudig bleek het niet te gaan. 
Ze belandde in een burn-out, haar leven zag er 
zwarter dan zwart uit. Het werd een omslagpunt 
om de zaken – haar leven – anders aan te pakken. 
Dat ging niet vanzelf, maar vele blauwe plekken, 
huilbuien en littekens later is er een andere Eva. Ze 
is nu actief als yoga-lerares, bewustzijnscoach, reiki-
master, ondernemer.

In haar lezingen deelt ze haar inzichten over en visie 
op veerkracht, bewuster leven, kwetsbaarheid en 
hoe je elke dag wat levenswijzer kan worden. Deze 
lezing is een eerlijke getuigenis over burn-out als 
een leerproces, een handleiding voor de zoektocht 
die elk leven is.

Wanneer? Woensdag 29 januari om 20 uur.
Waar?  Roosezolder, kasteel Coloma.
Inkom? 5 euro.
Inschrijven? Via www.sint-pieters-leeuw.be/online-
ticketverkoop of aan de balie van de bibliotheek.

Bieblo: leestips voor 6 tot 11-jarigen!

Ben je tussen 6 en 11 jaar en kan je moeilijk een boek kiezen? Probeer Bieblo eens! 
 
Hoe werkt Bieblo?
• Je vermeldt je leeftijd.
• Je kiest de onderwerpen die je leuk vindt door bij opeenvolgende illustraties op groen (leuk) of rood (niet leuk) 

te klikken.
• Je krijgt een lijst met boekentips die beschikbaar zijn in de bib.
• Je kan de boeken meteen uitlenen.

Thuis proberen of meer info? 
sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/bieblo



Vakantiepret!
Je vervelen tijdens de vakanties? Geen sprake van! In 
2020 organiseren we weer heel wat activiteiten voor 
kinderen en jongeren. Van sportkampen tot taal- en 
knutselkampen; voor iedereen is er een keitof kamp! 
Al onze kampen, vakantie- en speelpleinwerking, 
hebben we opnieuw samengebundeld in een han-

dige vakantiebrochure. In de brochure ontdek je het 
aanbod van de gemeentediensten en de kampen 
georganiseerd door de Leeuwse sportclubs die in 
onze gemeente plaatsvinden. 
We geven je hier alvast een overzicht weer van de 
gemeentelijke activiteiten. 

De volledige brochure vind je op de gemeentelijke website:
www.sint-pieters-leeuw.be/vakantiebrochure of vraag je
exemplaar bij één van onderstaande diensten:
• jeugddienst: Lotstraat 8, T 02 370 28 81;
• sportdienst: Sportlaan 11, T 02 334 14 22;
• bibliotheek: Rink 2, T 02 370 22 64; 
• Huis van het Kind: A. Quintusstraat 20, T 02 371 06 47;
• Sociaal Huis: Fabriekstraat 1, T 02 371 03 40;
• gemeentehuis: Pastorijstraat 21, T 02 371 22 11.

Inschrijven voor de vakantieactiviteiten kan vanaf 15 januari.
Wees er dus snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!
Inschrijvingen gebeuren online: https://spl.ticketgang.eu.

KROKUSVAKANTIEvan 24 tot en met 28 februari

2,5 tot 12 jaar
GBS Wegwijzer, Schoolstraat 14, 1601 Ruisbroek7,5 euro / 10 euro / 15 euro
opvang.spl@3wplus.be, T 0492 58 05 71www.3wplus.be/kinderopvang/binnenschoolse- en-vakantieopvang-sint-pieters-leeuwvan 7 tot 18 uur

► VAKANTIEWERKING 3WPlus

4 tot 8 jaar
Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
25 euro
taalbad@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 03 64spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16 uurOpvang: van 8 tot 17 uur

► NEDERLANDS TAALKAMP BABBELKOUSvan 24 tot en met 28 februari

van 24 tot en met 28 februari

  Vakantie-
       brochure
          2020

In 2020 organiseert het gemeentebestuur tijdens de vakanties  

een brede waaier aan activiteiten voor kinderen en jongeren. 

Wacht niet te lang om in te schrijven, want de plaatsen zijn beperkt. 

Inschrijven kan vanaf 15 januari.

Diverse verenigingen bieden vakantiekampen aan  

die we in deze brochure graag in de kijker zetten. 

8



9

Online inschrijven
Weet je niet hoe je je online kan inschrijven voor de vakantieactiviteiten? Wij leggen het je graag nog eens stap 
voor stap uit.

A. Registreer je gezin-account en je kinderen 

 Heb je al een gezin-account ga dan onmiddellijk naar stap B. Je kan je account van de vorige jaren op-
nieuw gebruiken. 

STAP 1: Ga naar https://spl.ticketgang.eu

STAP 2: maak je gezin-account aan 
a. Klik op ‘REGISTREER ALS GEZIN’.
b. Kies een login en paswoord.
c. Vul de contactgegevens van je account in.
d. Lees de algemene voorwaarden na en vink aan dat je hiermee akkoord gaat.

 Je gezin-account is nu aangemaakt! 

STAP 3: registreer de kinderen van je gezin 
a. Registreer een kind door te klikken op de knop ‘NIEUW’ (rechts op het scherm).
b. Vul de voornaam, familienaam en geboortedatum in.
c. Deel onder aandachtspunten informatie mee waarvan we op de hoogte moeten zijn (vb. allergieën).
d. Vink het antwoord op enkele vragen over je kind aan. 
e. Herhaal deze stappen voor elk kind van je gezin.

 Je kinderen zijn geregistreerd onder de gezin-account! 

B. Schrijf je kinderen in en betaal online

STAP 1: schrijf je kinderen in voor de evenementen van je keuze
a. Klik op de knop ‘JEUGDAANBOD’.
b. Klik het evenement aan waarvoor je wil inschrijven.
c. Selecteer per kind alle data of periode waarvoor je wil inschrijven en klik op ‘OPSLAAN’.
d. Controleer je inschrijvingen op het betaaloverzicht en klik op ‘BETAAL’. 

STAP 2: Je kan nu snel en eenvoudig online betalen met je 
a. Debetkaart (normale bankkaart van je bank);
b. Creditcard.

Na de betaling kan je onmiddellijk je inschrijvingslijst afdrukken: de inschrijvingslijst wordt ook verzonden naar je  
mailadres. 
Breng de inschrijvingslijst mee naar het evenement. 

Wie niet online kan inschrijven, kan steeds contact opnemen met één van de organiserende diensten. 

 Jeugddienst, Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 370 28 80, jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
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Ben jij een creatieve  speelvogel die initiatief durft 
nemen en graag in team werkt? Beschik jij over een 
portie levendige fantasie, verantwoordelijkheidszin en 
engagement? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De jeugddienst zoekt voor speelplein ‘De Leeuwtjes’  
animatoren en hoofdanimatoren die zich willen 
inzetten tijdens de zomervakantie en de voorberei-
ding ervan. Ook stagiair-animatoren en vrijwilligers zijn 
welkom op ons plein. 

Wat doet de speelpleinwerking?
De speelpleinwerking vangt kinderen van 2,5 tot 12 jaar 
op in juli en augustus. Dat gebeurt in Zonnig Leven 
en in basisschool ’t Populiertje. Het animatorenteam 
bedenkt activiteiten binnen een bepaald thema. Ze 
zorgen ervoor dat de kinderen zich geen moment ver-
velen en met tegenzin terug naar huis gaan. 

Attest? Vergoeding?
Beschik je nog niet over een animatorattest? Dan ra-
den we je aan een cursus van animator in het jeugd-
werk te volgen bij een erkende organisatie. Mits 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.  Heb je geen attest of zit je in je stage? 
Dan ontvang je een vrijwilligersvergoeding.  

Voorbereidingsdagen, programmadagen en startdag 
Op 21 maart  is er een voorbereidingsdag (aanwezig-
heid sterk gewenst!). Deze vindt plaats in Laekelinde 
(Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw). Je leert er de 
andere animatoren beter kennen, je komt er te weten 
met wie je in de zomer een team zal vormen en je 
volgt er toffe en boeiende workshops.

Tijdens de programmadagen worden samen met 
de hoofdanimatoren de programma’s opgesteld en 
afspraken gemaakt. Deze gaan door op vrijdag 17 
en zaterdag 18 april op de jeugddienst (Lotstraat 8, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw). 

Op zaterdag 4 juli komen alle animatoren samen op 
de startdag in Zonnig Leven en in basisschool ’t Popu-
liertje. Daar zetten we alles klaar zodat het speelplein 
van start kan gaan op maandag 6 juli (aanwezigheid 
verplicht!).

Inschrijven doe je door het online 
kandidatuurformulier in te vullen via  

www.sint-pieters-leeuw.be/animatoren. 
De inschrijvingen worden afgesloten 

op zondag 1 maart.

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

© Tineke De Vos 

Gezocht: enthousiaste animatoren 
voor de speelpleinwerking!
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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.

Mathieu en Guillaume – 10 jaar

De troubabroers Mathieu en Guillaume staan 
exact 10 jaar op de planken. Dat vierden ze 
onlangs samen met Stef Bos, Do en Buurman 
in een volle Arenbergschouwburg in hun thuis-
stad Antwerpen. 

Nu willen ze hun verjaardag vieren in de rest 
van Vlaanderen. Ze brengen nummers die 
ze de afgelopen jaren samen uitbrachten en 
vertellen welke artiesten mee kleur hebben 
gegeven aan hun voorbije decennium. 

Wanneer? 16 januari.
Uur? 20.30 uur. 
Waar? De Merselborre.
Inkom? 14 euro.
Tickets? colomaspl.be

Projecten i.s.m. CC Coloma

Zaterdag 11 januari 
Winterconcert 2020
Op zaterdag 11 januari kan je genieten 
van het jaarlijkse Winterconcert van de 
Koninklijke Harmonie Sinte-Lutgardis Zuun. 

Waar? Parochiecentrum Sint-Lutgardis.
Uur? 19.30 uur. 
info: khslzuun@gmail.com,  
www.harmoniezuun.be

Paulette staat een halve eeuw 
achter de toog 
Op de vraag of iemand nog een café kent waar dezelfde 
bazin al 50 jaar lang achter de toog staat, zullen weinigen een 
positief antwoord kunnen geven. Maar in Vlezenbeek, in de 
Domstraat daar is er nog zo eentje! 

 75 kaarsjes blaast Paulette dit jaar 
uit. Toen ze 25 jaar was, belandde 
ze achter de toog van café ‘In de 
Kiek’. Een eigenaardige naam voor 
een café, maar wel eentje waar 
een leuke anekdote aan vasthangt: 
‘In de Victor Nonnemanstraat had-
den mijn ouders een café waar een 
kip of ‘kiek’ de hele tijd heen en 
weer liep, telkens haar nest verliet 
en het voor menig hongerige mens 
moeilijk maakte om haar eieren te 
vinden. De stamgasten begonnen 
het café, ‘de Kiek’ te noemen. Mijn 
moeder kreeg de bijnaam ‘Caroline 
van de Kiek’. Later startte mijn va-
der, Felix, een café in de Domstraat 
en dat werd dan café ‘In de Kiek’. 

Het mag dan lijken alsof de tijd in het café is stil blijven staan, 
de herinneringen aan de jaarlijkse viskermis, de vele kaart-
avonden en de leuke verhalen die er de ronde deden, staan 
nog in het geheugen gegrift:  ‘Ik heb heel wat verhalen ge-
hoord, leuke maar ook triestige. Er waren veel discussies; ieder-
een had altijd wel zijn eigen verhaal of gaf er een eigen draai 
aan. Het was plezant, al had ik wel altijd mijn handen vol.’ 

Aan stoppen denkt Paulette nog lang niet. En terecht, want 
haar vrienden komen nog altijd even graag over de vloer.

Proficiat Paulette, we wensen je nog leuke jaren achter de 
toog van de Kiek! 


