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Zondag 8 juli

Vlaanderen feest
Gemeentehuis - Raadzaal
11 uur: academische zitting
Colomapark

14 uur: De Helden

15 uur: Buurman

17 uur: Trio BLUF

Vanaf 13 uur kan je doorlopend iets eten en drinken aan de
foodtrucks.
Voor de kinderen zal er een heuse grimecaravan staan.
Laat je onder handen nemen door de kappers en grimeurs.
Tattoëerders zetten je heuse glittertattoos.

WIN EEN JAAR VOL ROZEN

Zaterdag 16 juni

Leeuw Rinkt

Flaneer in de rozentuin en
poseer met onze Venitianen. We verstopten via
augmented reality enkele virtuele vragen in de
rozentuin. Breng je smartphone mee, los ze op en
win een jaar lang rozen!

De elfde editie van Leeuw Rinkt vindt
plaats op zaterdag 16 juni vanaf 17 uur
aan de Rink.
Dit is de dag van het jaar om te genieten van zomerse muziek en lonkende
terrasjes in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw. Naar jaarlijkse gewoonte
garandeert cultuurcentrum Coloma
een rijk concertaanbod met lokale
en regionale artiesten. Dit jaar staan
o.a. Nina Butera, Dean, The 4th Element, De Jartellen en Squeeze op het
programma. For the reccord sluit de
avond af met zomerse deuntjes.
De Kunstkring Open Atelier organiseert
die dag zijn jaarlijkse barbecue.
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Dinsdag 14 augustus

Hoebelfeesten

In samenwerking met CC Coloma
Mama’s Jasje
Radio Guga
De Vlaanderen Boven Band – Gene Thomas & Guests
WAAR: HangarK, Konijnestraat 86, 1602 Vlezenbeek.
WANNEER: dinsdag 14 augustus van 19 tot 24 uur.
PRIJS: 20 euro.
TICKETS: www.hoebelfeesten.be.

CC COLOMA
2018 // 2019

cultuur dichtbij

Uitnodiging seizoenspresentatie 2018-2019
4 juni, 20 uur, Merselborre
Beste cultuurliefhebber,
Het is intussen traditie geworden om je net voor de zomer het cultuurprogramma
voor volgend seizoen voor te stellen. Ook dit jaar zorgt het cultuurcentrum Coloma
voor een gevarieerd aanbod. Door de brochure, die in alle bussen van de gemeente wordt
verspreid, waait zo elk jaar een nieuwe frisse wind. Dit jaar brengen we ‘cultuur dichtbij’
met enkele portretten van markante dorpsfiguren.
Ben je benieuwd? Op maandag 4 juni om 20 uur stellen we in de Merselborre
op een leuke manier ons jaarprogramma voor: je kan kennis maken met de dorpsfiguren
en er zal een streepje muziek zijn van de Leeuwse covergroep Blast’em.
Nog een leuke extra, je kan reeds tickets kopen van je favoriete voorstelling
vóór de echte ticketverkoop van start gaat, zaterdag 9 juni om 10u.
Tot dan!
MEER INFO:CULTUUR@SINT-PIETERS-LEEUW.BE - T 02 377 22 62

WWW.COLOMASPL.BE
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StraPatZen

Monsieur & Pianist (DEU)
Monsieur macht Kunst

Magie, verwondering en humor!
StraPatZen is inmiddels bekend bij groot en klein; tijdens de eerste
zaterdag van augustus wordt het centrum omgetoverd tot een oase
vol verrassingen. Jong en oud kan genieten van een dag vol spektakel.
Artiesten uit binnen- en buitenland geven het beste van zichzelf en aan
de eetstanden worden de lekkerste gerechten en drankjes geserveerd.
Het uurschema kan je vanaf 30 juli raadplegen op de websites
www.strapatzen.be en www.sint-pieters-leeuw.be/strapatzen.
Maar begin nu alvast te likkebaarden bij de voorstelling van onze acts:
Doble Mandoble (ESP)
La belle Escabelle

Rufino Clown (ITA)
Fausto Barile

Heb je ooit al stil gestaan bij het
verrassend aantal dingen dat je
met een ladder kan doen? Doble
Mandoble wel! Het duo brengt
met hun humoristische acrobatievoorstelling een eerbetoon aan
de huis- en tuinladder. Maar…
‘don’t try this at home!’

Fausto opent liever zijn buik dan
zijn mond. Hij ontknoopt zijn jas
en hemd om zijn buik wijd open
te spreiden en te tonen dat
daar een theater zit met publiek,
podium en licht. De show is een
opeenvolging van eigenaardigheden, attracties, komische en
poëtische alledaagse gebeurtenissen.

De Machinerie (BEL)
L’Imaginarium du Captain Gustav II
Captain Gustav en zijn bemanning bevoeren de zeven wilde
zeeën. Op hun prachtige reizen
zagen ze wonderlijke zeewezens,
woeste golven en verre vreemde
landen. Alle verhalen die de zeelui verzamelden krijgen vorm in de
prachtig, manueel aangedreven
carrousel. De diepzeeduikers, wilde watervissen, stoere zeebonken
en Captain Gustav heten je van
harte welkom.

6

Rolando Rondinelli (ESP)
Tip Tap Toum

Provocerend, chagrijnig en uitdagend laat Monsieur het publiek
deel uitmaken van deze show!
Met zijn elegant uiterlijk en veeleisende uitvoeringen weet hij zijn
publiek steeds te boeien. Hij raadt
de verborgen dingen, hij voelt
het ondenkbare en bereikt het
onmogelijke.

Georg Traber (CHE)
Hikohki Gumo

Een dozijn witgelakte, grote,
houten mikado-staven vormen
samen een constructie. Elke staaf
draait, kantelt en zwiept door de
ruimte. Eén voor één worden de
staven weggenomen en vormen
ze een nieuw evenwicht.

Fabuloka (NLD)
Staal

Een excentriek personage met
weinig schroom transformeert de
scène met klikkende schoenen,
potten, lepels en schotels tot een
theatraal concert.

‘Staal’ is een poëtische voorstelling waarin twee verschillende
karakters een droom hebben. De
voorstelling bestaat uit jonglerie,
mime, luchtacrobatiek en live
muziek en speelt zich af op en
rond een 5 meter grote, metalen
constructie.

Cie des Chaussons Rouges (BEL)
Hircus

Bencha
Who to tango

Waar en wanneer:
• zaterdag 4 augustus vanaf 16 uur
Rink, Sint-Pieters-Leeuw;
• zondag 5 augustus vanaf 14.30 uur
Wambeek (Ternat).
Programma vanaf 30 juli beschikbaar
op de website en te verkrijgen bij de
jeugddienst, in het gemeentehuis en in
de hoofdbib.

Drie richtingen, drie routes, drie
eigenzinnige vrouwen. Ze bewegen hun lichamen voort, soms
eenzaam, soms synchroon. Een
adembenemende dans op een
metershoge koord.

Senmaru & Yuki (JPN)
Edo Daikagura
Een voorstelling vol jonglerie met
ballen, tassen en een theepot.
Japanse beheersing op z’n best.

Darko Gjurcinowsky (MKD)
Someone here is not normal??
‘Someone here is not normal’ is
een verhaal over een dikke man
die graag een showman wil zijn.
Verwacht je aan een show met
opblaaskostuums, éénwielers,
messen, vuur en humor. Iemand
hier is niet normaal? Raad eens
wie!

Krijmfresj
(BEL)
Eureka!
Na jaren
onderzoek
hebben Dr.
Breinstein en
Dr. Menteljef
een theorie
ontwikkeld
om gedachten te kunnen lezen. De tijd is
aangebroken om de theorie voor
te stellen aan het grote publiek.
Verwacht je aan 2 dolgedraaide
wetenschappers, 3 experimenten
en een onvermijdelijk Eurekamoment!

‘Who to tango’ vertelt het passionele en emotionele verhaal
tussen een man en een vrouw.
Acrobatie wordt gecombineerd
met partnerwerk op de grond en
hoog in de lucht. Dit alles binnen
de sferen van de Argentijnse
tango.

In the picture:
• Kies voor de fiets, wij zorgen voor een
fietsparking.
• Jetons kopen? Graag met bancontact;
veilig en gemakkelijk voor je en voor ons!
• Luier verversen of flesje warmen? Wij
voorzien op de parking van de kunstacademie de nodige accommodatie.

Circus in Beweging
Kom zelf ervaren of er een circusartiest in jou schuil gaat. Zet jij
je eerste stappen op de trapeze?

Jeugddienst, T 02 370 28 80,
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

Gustave Brass Band
Een tiental kerels met veel ‘swag’
gekleed in witte ‘marcellekes’
vormen een fanfare die je je
nog lang zal herinneren. Deze
band speelt gekende deuntjes
waar de nodige originaliteit aan
toegevoegd wordt. Hun geheime energie, vreugde, passie
en ‘grooves’ brengen je zonder
twijfel in beweging.

Lekker smikkelen
Bij diverse eetkramen kan je terecht voor een zeer gevarieerde
mix aan gerechtjes.

Facebook?
Ben je iets of iemand kwijt?
Wens je op de hoogte te
blijven van de laatste nieuwtjes?
Mogelijk is er een allerlaatste wijziging in het programma wegens
onvoorziene omstandigheden. Wij
proberen alles zo goed mogelijk te communiceren en maken
daarvoor volop gebruik van onze
facebookpagina “StraPatZen SintPieters-Leeuw”.
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Speelplein in zicht
Tijdens de zomervakantie opent het speelplein ‘De
Leeuwtjes’ weer zijn deuren. Kinderen worden tijdens
deze weken ondergedompeld in verschillende
thema’s. Dankzij de variatie aan activiteiten zullen ze
zich geen moment vervelen.
De speelpleinwerking gaat door tijdens volgende
weken:
• 2 juli tot en met 6 juli
• 9 juli tot en met 13 juli (geen speelplein op 11 juli)
• 16 juli tot en met 20 juli
• 6 augustus tot en met 10 augustus
• 13 augustus tot en met 17 augustus (geen speelplein op 15 augustus)
• 20 augustus tot en met 24 augustus

VOOR WIE? Voor alle kinderen van 2,5 tot en met 12
jaar die in Sint-Pieters-Leeuw wonen of er naar school
gaan. Kleuters moeten al naar de kleuterschool
gaan en zindelijk zijn.
WAAR? In ’t Populiertje (Jan Vanderstraetenstraat 91,
1600 Sint-Pieters-Leeuw) kunnen kleuters van het
schooljaar 2016-2017 terecht.
De speelpleinwerking voor lagere schoolkinderen
van schooljaar 2016-2017 zal doorgaan in Zonnig
Leven (Jan Vanderstaetenstraat 198, 1600 Sint-Pieters-Leeuw).
HOE INSCHRIJVEN? Deelnemen kan enkel mits online
voorinschrijving via http://spl.ticketgang.eu/. Wie
niet over een computer beschikt kan terecht bij de
jeugddienst tijdens de openingsuren of na afspraak.
Inschrijven kan per dag. De tarieven bedragen
10 euro/dag voor kinderen gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw. Het tweede en volgende kind uit eenzelfde gezin dat gelijktijdig aanwezig is, betaalt

7,50 euro/dag. Wie school loopt in
Sint-Pieters-Leeuw maar er niet gedomicilieerd is, betaalt 15 euro/dag.
Op zoek naar alle vakantieactiviteiten? Het volledige aanbod vind je
ook op http://spl.ticketgang.eu/.
www.sint-pieters-leeuw.be/speelpleinwerking,
speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 370 28 82

TENTOONSTELLING

“Verhalende draden”
Jeanine Billens en de artiesten van haar Atelier
nodigen het publiek uit de verhalen te ontdekken
rond hun textielcreaties. Zij willen de mensen doen
nadenken over wat we weggooien, bewust doen zijn
van de verbondenheid met de natuur en aandacht
geven aan de hiermee gepaard gaande emoties.
Hun dromen kunnen leiden naar positieve
veranderingen die het verschil maken!
WANNEER: van 16 augustus tot 10 september
WAAR: kasteel Coloma
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GRATIS
TOEGANG

Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni

Eindejaarstentoonstelling
van de Leeuwse
kunstacademie

Buurthuis 1601
op je plein!
Het schooljaar in de Leeuwse Kunstacademie
loopt stilaan ten einde. Benieuwd naar het knapste beeldende werk van de leerlingen? Kom hun
tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken,.. dan
zeker bewonderen tijdens de eindejaarstentoonstellingen.
Op vrijdag 15 juni openen we officieel en volgt
er een vernissage van de eindejaarstentoonstelling van de jongeren en volwassenateliers in CC
Coloma.
Zaterdag 16 juni openen we in het kader van
‘Leeuw Rink’ officieel de eindejaarstentoonstelling
van de jeugdateliers in de Kunstacademie. Op
de speelplaats kan je genieten van een heerlijke
barbecue die wordt georganiseerd door leden
van de kunstkring ‘Open Atelier’.
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen!

• Vrijdag 15 juni om 19 uur
Officiële opening en vernissage van de Eindejaarstentoonstelling van de jongeren en volwassenenateliers in CC Coloma.
Ook toegankelijk op 16, 17, 23 en 24 juni telkens
van 14 tot 18 uur.
• Zaterdag 16 juni vanaf 18 uur
Officiële opening van de Eindejaarstentoonstelling van de jeugdateliers in de Kunstacademie,
Rink 2. De eindejaarstentoonstelling is ook toegankelijk op 17 juni van 14 tot 18 uur.

Zin om deze zomer lekker te ravotten, samen te
sporten of gewoon wat te chillen? In juli en augustus
brengt het buurthuis 1601 op vier namiddagen de
buurtwerking naar jouw plein. Je vindt ons op het
speelpleintje aan de Vorstsesteenweg en aan de
sporthal ‘Braillard’. Kijk ook mee uit naar onze gerenoveerde caravan want die reist tijdens de pleinweken met ons mee; vergeet zeker niet even een
babbeltje te slaan als je ons ziet!
Ga je liever een dagje naar zee? Dat kan ook want
op 4 juli trekken we er samen op uit om te genieten
van zon, zee en strand. Schrijf je wel even in zodat we
ons goed kunnen voorbereiden. Iedereen is welkom!

INFO EN INSCHRIJVINGEN VOOR DE UITSTAP NAAR DE ZEE
• Sofie: 0472 46 07 67
• Eline: 0473 52 17 88

PLEINWERKING
• 18 juli vanaf 16 tot 20 uur en 29 augustus vanaf
14 tot 16 uur op het speelpleintje aan de
Vorstsesteenweg.
• 8 augustus vanaf 14 tot 16 uur en 22 augustus
vanaf 16 tot 20 uur aan de Sporthal Braillard,
Wandelingenstraat 54, Ruisbroek.

Tijdens de zomer sluiten we zelf ook even
de deuren en is er geen buurtwerking
van 23 juli tot 5 augustus en van 13 augustus
tot 19 augustus.!
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Zondag 3 juni

Kijk Ik Fiets!
Is je kapoen verzot op fietsen maar wil hij/zij af van
de zijwieltjes? Schrijf je dan zeker in voor de les ‘KIJK!
Ik fiets!’. Samen met de ouders leren de kinderen
hun eerste trapjes zetten op een fiets met 2 wielen.
Een ervaren lesgever zorgt voor leuke oefeningen en
begeleiding.

VOOR WIE? Voor kinderen die al goed met zijwieltjes
kunnen fietsen en graag zonder willen rijden.
WANNEER? De les gaat door op zondag 3 juni
van 10 tot 12 uur.
WAAR? Op de parking van de sporthal A.J. Braillard,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek.
PRIJS? 5 euro per persoon. Hierin zit de vergoeding
van de lesgever, de verzekering, een koekje en een
drankje inbegrepen.
INTERESSE? Neem contact op met de sportdienst
(sportdienst@sint-pieters-leeuw.be of T 02 371 14 20)
en bezorg ons volgende gegevens:
• voornaam en naam kind;
• adres;
• leeftijd kind;
• telefoon;
• e-mailadres.

WAT MEEBRENGEN? Neem de fiets van je kind mee
maar haal de zijwieltjes er op voorhand al af. Vergeet zeker de fietshelm niet. Zorg er ook voor dat je
kind stevige schoenen aan heeft.

BELANGRIJK!
• De kinderen moeten vergezeld zijn door een
volwassen begeleider.
• De betaling gebeurt ter plaatse. Gelieve 15
min. op voorhand aanwezig te zijn.
• Inschrijven vooraf is verplicht. De plaatsen
zijn beperkt.

Waterhappening
Vanaf zaterdag 25 augustus tot en met zondag 28 augustus vindt de
waterhappening plaats in het zwembad Wildersportcomplex. We
voorzien een grote hindernissenbaan en tal van andere waterattracties voor jong en oud! Dorst gekregen van al dat spelen in het water?
De cafetaria zal tijdens de hele happening open zijn. Het zwembad is
open voor iedereen; vooraf inschrijven is dus niet nodig.

WANNEER?
•
•
•
•

Zaterdag 25 augustus 2018 van 13 tot 16.45 uur.
Zondag 26 augustus 2018 van 9 tot 15.45 uur.
Maandag 27 augustus 2018 van 13 tot 19.45 uur.
Dinsdag 28 augustus 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

10

WELKOM IN DE BIB!
Leesplezier met Fundels!
Op zoek naar het perfecte leesvoer voor je kinderen tijdens de vakantie? Ontdek de Fundels in onze
bibliotheek! Met deze digitale boeken voor kinderen
tussen 3 en 7 jaar worden bestaande prentenboeken tot leven gebracht. Het verhaaltje wordt voorgelezen en aangevuld met leuke teken-, speel- en
doe-activiteiten.
Ben je lid van de bibliotheek? Dan krijg je gratis
toegang tot de Fundels. Daarvoor download je de
app op je smartphone of tablet en meld je jezelf aan
met je ‘Mijn bibliotheek’-profiel. Uit de catalogus kan

je nu een prachtig prentenboek kiezen dat 4 weken
lang beschikbaar is! Geen internet? Geen probleem!
De boeken zijn ook offline te gebruiken. Zo hebben
je kinderen altijd iets leuk om mee te spelen en leren
ze heel wat bij!

WOENSDAG 8 AUGUSTUS

Workshop ‘Zeezucht’
Jonas droomt van een leven in de zee. Maar dat
kan niet. Of wel? De bib wordt omgetoverd in een
onderwaterwereld waar we als heuse diepzeeduikers
mét periscoop onze weg in zoeken. Met al het aangespoelde materiaal dat we op onze weg verzamelen,
maken we daarna onze eigen onderzeeër, net zoals
Jonas.
Wanneer? Woensdag 8 augustus, van 14 tot 16 uur.
Voor wie? Strandjutters van 5 tot 10 jaar (5-, 6-jarigen
onder begeleiding van een ouder).
Waar? Hoofdbibliotheek.
Inschrijven? Via www.bibpajotzenne.be.
Pssssssst… Kan je op 8 augustus geen tijd vrijmaken?
De onderzeeër spoelt nog in andere bibliotheken
in de regio Pajottenland & Zennevallei aan. Kijk ook
eens op www.bibpajotzenne.be of je op een ander
moment in een andere bib de workshop wil volgen.
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Van 24 tot 26 augustus

Weg van Klassiek vlindert door het Pajottenland
zijn een zegen voor vlinders zoals
het Bruin Blauwtje, een soort waar
Sint-Pieters-Leeuw extra aandacht
voor heeft.
Samen met Natuurpunt fladderen
we op zondag 26 augustus vanaf
14 uur langs de meanders van
de Zuun en houden even halt bij
het nieuwe uitkijkplatform. Na het
vieruurtje is er het slotconcert van
onze Weg van Klassiek. A Nocte
Temporis verzorgt fragmenten
uit Bachcantates voor tenor en
traverso in de Sint-Pieterskerk van
Sint-Pieters-Leeuw.
Vanaf 24 tot en met 26 augustus
vindt de zesde editie plaats van
‘Weg van Klassiek’; een festival
waarbij klassieke muziek en de
prachtige natuur van Pajottenland hand in hand gaan. Dit jaar
staat het festival in het teken van
de vlinder.

Ommegang door het vlinderlandschap
Op vrijdag 24 augustus kan je
deelnemen aan een vlinderwandeling door het landschap
van Bellingen met nadien een
maaltijd tussen de zwaluwen van
abdijhoeve Cantimpré. Bezoekers
worden achteraf verwend door
‘A Nocte Temporis’ (Reinoud Van
Mechelen, tenor; Anna Besson,
traverso; Varoujan Doneyan,
viool; Salomé Gasselin, gamba;
Philippe Grisvard, klavecimbel)
dat een reeks komische cantates
serveert.

Museumtuin met vliegende
bloemen
Op zaterdag 25 augustus trekken
we naar de vermaarde Museumtuin van Gaasbeek. Deze biedt
een indrukwekkend overzicht van
traditionele en zeldzame fruit- en
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groentesoorten naar het voorbeeld van de kasteeltuinen uit de
18de en 19de eeuw. We verkennen de tuin onder de vleugels van
de gidsen van de Museumtuin,
maar je krijgt ook inspiratie om bij
jou thuis vlinders te verwelkomen
in de tuin. Het bezoek aan de tuin
eindigt met een lekkere groentesoep, zodat iedereen aangesterkt is voor het concert van
Reinoud van Mechelen (tenor)
en Antony Romaniuk (piano). Zij
voeren je mee op liederen van
Robert Schumann (Dichterliebe,
opus 48) en Franz Liszt (Mélodies
op teksten van Victor Hugo).

Vlinderslag in de Zuunbeek
De Zuunbeekvallei werd opnieuw
in haar natuurlijke plooi gelegd.
Een groot hermeanderingsproject
zorgde ervoor dat oude rivierarmen opnieuw in gebruik komen of
overstroombaar zijn. Positief tegen
wateroverlast, maar meteen ook
een stevige boost voor de natuur
en natuurbeleving. Langs de oevers en dieper in het landschap
vind je her en der nog een oude
hoogstamboomgaard of worden
er nieuwe aangeplant. Bloesems
in de lente en valfruit in de herfst

Informatie over de dagplanning
van ‘Weg van Klassiek kan je vinden op www.wegvanklassiek.be
of via info@wegvanklassiek.be.

Het handelsmerk van
Reinoud Van Mechelen
is zijn warme hoge tenorstem. Hij treedt op van
Moskou tot New York met
de grote barokensembles
van het moment en als
operazanger. In september
debuteert hij in de Munt als
Tamino in Die Zauberflöte.
In 2016 richtte Reinoud zijn
eigen ensemble A Nocte
Temporis op om met
historisch geïnformeerde
muziek een zo groot mogelijk publiek emotioneel
te raken.
Weg van Klassiek 2018 is een organisatie
van Vlabra’ccent Regio PajottenlandZennevallei, Regionaal Landschap
Pajottenland-Zennevallei, Toerisme
Pajottenland-Zennevallei, cc Westrand,
cc Coloma, Kasteel van Gaasbeek en
Kunst In Pepingen, met steun en medewerking van de gemeenten Pepingen, Lennik
en Sint-Pieters-Leeuw.

Van 1 juli tot 31 augustus

Wandelzoektochten voor
jonge speurneuzen!
Van 1 juli tot en met 31 augustus kan je in Sint-PietersLeeuw deelnemen aan twee wandelzoektochten.
Ga met je gezin mee op stap en zoek samen naar
verborgen schatten!
In het centrum speur je tussen de rozen van het Colomapark. Deze zoektocht van een tweetal kilometer
is ook geschikt voor de allerkleinsten en toegankelijk
met kinderkoetsen en rolwagens. In Zuun leidt een
5 km lange wandeling langs paadjes je naar de schat.
Hou je ogen goed open, want enkel door de vragen
juist op te lossen zal je de schatkist kunnen openen.
Op het einde van elke zoektocht worden de jonge
speurneuzen beloond met een klein cadeautje.

Ook zin om op schattentocht te gaan?
Vraag je speurneuzenboekje met route en raadsels
aan via www.sint-pieters-leeuw.be/zoektocht of spring
tijdens de openingsuren even binnen in het toerismebureau in kasteel Coloma of in de bibliotheek bij het
toerismehoekje om je boekje op te halen.

Startfeest 1 juli
Wil je nog meer fun? Kom dan op zondag
1 juli naar het Colomapark voor de officiële
start van de zomerzoektochten. Fiets je eigen schilderij of laat je onder handen nemen
door een tattoo-artiest die je een mooie
airbrush-tattoo zet. Tussen 14 en 17 uur maak
je van jezelf een even kleurrijk schilderij als de
rozentuin!

Zondag 24 juni

Bruegels FietsFeest:
Genieten van het
Pajottenland
Pajottenland+ en Toerisme Pajottenland &
Zennevallei rijgen op 24 juni landschap, landbouw, drank, eten en volkscultuur aan elkaar.
Tijdens het Bruegels FietsFeest voeren we je
langs vier fietsroutes doorheen het prachtige
Pajottenland en houden we halt bij lokale
producenten en horecazaken. Iedereen is
welkom; er zijn fietsroutes van 25 km voor
gezinnen tot routes van 90 km voor de geoefende fietser.
Afsluiten doen we met een slotfeest bij brouwerij Lindemans in Vlezenbeek. Met muziek,
een streekproductenmarktje en de nodige
hapjes en tapjes wordt schilder Pieter Bruegel
-die 450 jaar geleden het leven liet- geëerd
en strekken we onze vermoeide benen na de
fietstocht.
Wie met al zijn zintuigen wilt genieten van het
Pajotse landschap en haar lekkernijen kan op
www.bruegelfietsfeest.be terecht voor meer
informatie over de fietsroutes en inschrijvingen.
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Voor de eeuwigheid: een crematiegraf
uit de IJzertijd in Leeuw
1 Begraven is van alle tijden. Vandaag kan
iemand begraven of gecremeerd worden,
maar hoe deden we dit in het verleden?
Tijdens een opgraving langs de Molenbeek in
Sint-Pieters-Leeuw stootte men op een crematiegraf uit de IJzertijd van ongeveer 2.800 jaar
oud.

2

1

2 In de IJzertijd werden de overledenen net zoals vandaag
of begraven of gecremeerd. Crematie gebeurde nog niet
in een oven, maar op een brandstapel. De botresten
werden zorgvuldig uitgezocht en in urnen bijgezet. De urne
die werd gevonden langs de Molenbeek eeft een ronde
vorm en is vervaardigd in handgevormd, rood, ongeschilderd aardewerk.

3 De brandstapel bereikte nog
niet de hoge
hedendaagse
temperaturen,
waardoor men in
de pot nog
restjes been
(witte elementen
op de foto) en
houtskool (zwarte stukjes) vindt. Op basis van de botresten
kunnen archeologen de leeftijd, het geslacht en eventuele ziektes van de overledene onderzoeken.

3

Crematie bleef een vorm
van begraving tot in de
middeleeuwen. Karel de
Grote verbood crematie
onder invloed van het christendom. Pas in de
20ste eeuw deed lijkverbranding opnieuw zijn
intrede.
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Varen in en vanuit je eigen streek

Zin in wat verkoeling op een zwoele zomerdag?
Trek er eens op uit met de boot en ontdek je streek
vanaf het water! Genoeg afgekoeld? Fiets zelf terug,
je fiets mag bij sommige tochten gratis mee op de
boot.

Varen en fietsen
Wie wil varen en fietsen kan dat doen tussen SintPieters-Leeuw en Brussel of Sint-Pieters-Leeuw en
Halle. Je scheept in te Ruisbroek, vaart door verschillende sluizen en ontdekt een kanaalomgeving in
volle vernieuwing, met pakhuizen verbouwd tot loft
en industriële panden gerenoveerd tot hotel, hedendaags museum en nieuwe wooncomplexen. Je krijgt
een verrassend andere kijk op de stad en je fiets kan
gratis mee aan boord!

VERTREK / AANKOMST? Sint-Pieters-Leeuw
kaai aan ‘Molens van Ruisbroek’.

WANNEER?
• Maandag: 14 - 17 uur (aankomst Brussel).
• Vrijdag: 10.30 - 12.30 uur (aankomst Halle).

Vaar je liever van Sint-Pieters-Leeuw tot aan de voet
van Ronquières?
Dan vaar je richting zuiden door het groene landschap van de Zennevallei. Je maakt versassingen
mee in de sluizen van Beersel, Halle, Lembeek en
de grote sluis van Ittre. We eindigen aan de voet
van het hellend vlak van Ronquières vanwaar wij de
terugkeer per bus organiseren. Ga je liever terug met
de fiets? Ook hier mag je fiets gratis mee aan boord.

Zondagtrip: spectaculaire boottocht door de
scheepslift van Strépy-Thieu en over het Hellend Vlak
van Ronquières. Georganiseerd vanuit Halle.
Op enkele vaaruren (of op een goed fiets-uur) van
het Pajottenland bevinden zich enkele van de meest
spectaculaire nautische ‘kunstwerken’ ter wereld,
waaronder het Hellend Vlak van Ronquières, de
scheepslift van Strépy-Thieu én een kanalenpark met
authentieke hydraulische scheepsliften, erkend als
Unesco werelderfgoed.
In één dagtrip, beleef je de scheepslift van StrépyThieu vanop de eerste rij, ‘spoor’ je over het Hellend
Vlak, maak je versassingen mee in de grote sluis
van Ittre en de sluis van Lembeek en bezoek je een
authentieke hydraulische scheepslift. Deze dagtrip
wordt uitgewerkt als boot+buscombinatie.

VERTREK/AANKOMST? Halle-Suikerkaai: 9 - 18 uur.
WANNEER? Zondagen in juni, augustus en september.

VERTREK/AANKOMST? Sint-Pieters-Leeuw
kaai aan ‘Molens van Ruisbroek’: 10.30 - 17.45 uur.
WANNEER? Vrijdagen in juni, augustus en september.

• Alle boottochten worden begeleid door deskundige gidsen. Reservatie van je plaats op de boot is
noodzakelijk. Dit kan telefonisch op het nummer
02 218 54 10 of contact@kanaaltochtenbrabant.be.
• Kijk voor meer informatie en het volledig vaarprogramma op: www.kanaaltochtenbrabant.be.
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