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Onze vrijwilligers?! Daar zijn we trots op!
Van 23 februari tot 3 maart viert onze gemeente haar vrijwilligers! Elke dag kunnen
de gemeentelijke (vrijetijds)diensten rekenen op de helpende hand van een heleboel
vrijwilligers die stuk voor stuk hun steentje bijdragen. Van boeken kaften tot de bar
bemannen, erfgoed inventariseren en baantjes tellen tijdens de zwemmarathon;
geen taak is hen te veel! Ben jij benieuwd wat deze vrijwilligers zoal doen en naar het
werk waarvoor de vrijetijdsdiensten vrijwilligers zoeken? Lees dan zeker verder!
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk binnen onze lokale dienstencentra, woonzorgcentra, ... ? In april zetten we in infoLeeuw hun harde werk in de kijker!

CC Coloma
Martine de Bontridder (60) en Pascal Kestemont
(60) steken vooral de handen uit de mouwen bij
grote evenementen van CC Coloma. Ze doen
ingangscontroles, bemannen de kassa, bedienen
de bezoekers en ruimen de tafels op. Ook tijdens
vernissages en tentoonstellingen in CC Coloma zijn
ze regelmatig van de partij en sinds vorig jaar steken
ze ook een handje toe tijdens het straattheaterfestival ‘Strapatzen’. De afwisseling van de taken en de
sociale contacten vinden ze het leukst aan vrijwilligerswerk.

CC Coloma is altijd op zoek naar vrijwilligers voor grote evenementen zoals
Vlaanderen Feest, de Trekpaardendag
en concerten. Ze kunnen ook nog
hulp gebruiken tijdens Leeuw Rinkt en
zijn steeds op zoek naar vrijwilligers die
affiches en flyers rondbrengen. Bij grote
evenementen worden de vrijwilligers
ingezet aan de bar, dienen ze op of
helpen ze mee afruimen.
cultuur@sint-pieters-leeuw.be of
02 371 22 62

“ JE ONTMOET EEN HELEBOEL NIEUWE MENSEN,
MAAR KOMT OOK NOG VEEL OUDE BEKENDEN TEGEN.
MEESTAL ZIEN WE ALLEEN MAAR BLIJE MENSEN!”.
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De bibliotheek
Michèle Gheenens is al vijf jaar vrijwilligster voor de
bibliotheek en engageert zich als ‘leesmoeke’ in de
Sint-Lutgardisschool. Wekelijks kaft ze samen met een
toffe bende boeken in de bib en elke maand zet
ze zich in voor de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
(KJV). Tijdens de spelletjesnamiddagen staat ze altijd
paraat om de spelregels haarfijn aan de kinderen uit
te leggen en op de jaarlijkse boekenkaftdag ‘Ezelsoor’ kan je haar vragen hoe je het best een boek
kan kaften.
Voor de KJV draagt Michèle een warm hart; “Het
is heel fijn om samen met enthousiaste lezertjes de
boeken te bespreken. Hun meningen en reacties zijn
superleuk. Tijdens het boeken kaften kom ik in contact met fijne mensen en ontdek ik wekelijks nieuwe
boeken.”

“ WE HEBBEN LEUKE GESPREKKEN,
BLIJVEN ACTIEF EN HEBBEN
WEKELIJKS SOCIALE CONTACTEN.
VRIJWILLIGERSWERK GEEFT ONS
POSITIEVE ENERGIE!”

De bibliotheek staat nooit stil; er komen
altijd nieuwe projecten en activiteiten
bij. De bib zoekt vrijwilligers om boeken
te kaften op dinsdagvoormiddag van 9
tot 12 uur, voor de maandelijkse begeleiding van de kinder- en jeugdjury, bib
aan huis, voorleesmomenten, Coderdojo, spelletjesnamiddagen en zo veel
meer! Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan zeker contact op met
de medewerkers van de bib!
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be
of 02 371 22 64.
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Toerisme en Erfgoed
Op 31 januari startte de erfgoedcel met een uiterst boeiend traject;
zeven vrijwilligers komen wekelijks samen om een inventaris op te stellen
van het roerend religieus erfgoed dat de Sint-Pieter in Bandenkerk in
Oudenaken herbergt. Een klein huzarenstukje! Honderden objecten
staan klaar om gemeten, genummerd, beschreven en gefotografeerd
te worden. Als leidraad kregen de vrijwilligers een lijst met de 100 meest
voorkomende objecten en konden ze aan de start van het traject
rekenen op een vorming. Daar leerden ze hoe ze op een veilige manier
objecten kunnen hanteren, reinigen, nummeren, … De vrijwilligers leren
tijdens dit traject veel bij. De objecten zijn immers zeer divers en elk
object brengt een eigen verhaal. De vrijwilligers overleggen vaak met
elkaar want het is belangrijk dat de objecten goed beschreven worden.
Uit welke stof werd het object gemaakt? Werden de aangebrachte
symbolen ingekerfd of gebrand? Hoe kunnen we het object goed
meten? Gelukkig kunnen de vrijwilligers steeds rekenen op de hulp van
experten van Erfgoed Pajottenland Zennevallei en hebben ze elkaar
om ideeën uit te wisselen.

Vrijwilligerswerk voor de dienst Erfgoed?
De inventarisering van het religieus erfgoed neemt veel tijd in beslag.
Heb jij zin om te helpen met een ploeg geëngageerde, toffe vrijwilligers
en wil je bovendien kennis opdoen over religieuze objecten. Laat dan
zeker van je horen!
erfgoed@sint-pieters-leeuw.be of 02 371 22 62.
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“ HET ENTHOUSIASME VAN
IK HEB GEEN SECONDE G
OM OOK IN 2019 DE FIETS
DOEN AAN DE BINCK BAN

Sport
Piet van Wanseele zet zich occasioneel in als vrijwilliger voor de sportdienst en werkte al enkele keren
mee aan de Binck Bank Tour. Zo trommelde hij de
Leeuwse wielertoeristen op om de oversteekplaatsen in de start- of aankomstzone van de toeschouwers te beveiligen. Ook aan de G-sportdag van
het revalidatiecentrum Inkendaal werkte Piet mee.
Daar stippelde hij een fietstraject uit en vond hij 12
Leeuwse wielertoeristen bereid om een fietsrit voor
mensen met een beperking te begeleiden.

N DEZE FIETSERS IS EEN LEUKE ERVARING.
GETWIJFELD TOEN ZE ME OPNIEUW VROEGEN
SERS TE BEGELEIDEN EN OPNIEUW MEE TE
NK TOUR.”

Piet is gebeten door sport. Zelf zet hij zich elk jaar in
voor het goede doel door baantjes te trekken tijdens de Leeuwse zwemmarathon. Daar slaagde hij
er in het verleden in om 42.2 km te zwemmen; een
record dat de eerste tien jaar niet werd verbroken!

Vrijwilligerswerk bij de sportdienst?
Om de vele evenementen van de sportdienst in
goede banen te leiden zijn zij steeds op zoek naar
vrijwilligers! Het soort vrijwilligerswerk is divers; van
baantjes tellen tijdens de zwemmarathon tot helpen bij de scholencross of de Binck Bank Tour.
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be of
02 371 14 20.

Jeugd
Brigje (22) is een enthousiaste meid die van aanpakken weet! Sinds 2015 zet ze zich in
als bestuurslid bij de jeugdraad van Sint-Pieters-Leeuw en geeft ze de Leeuwse jeugd
een stem. Als secretaris van de jeugdraad maakt ze onder andere het verslag op
en vergadert ze regelmatig met de andere leden. Ook adviezen schrijven voor de
gemeente zit in haar takenpakket. Brigje vindt het leuk om te zien dat de jeugdraad
effectief iets kan betekenen voor de jeugd en houdt ervan om fijne acties en projecten
zoals het Leeuwse Jeugdsportival mee te organiseren.

Vrijwilligerswerk bij de jeugddienst?
Ook de jeugddienst kan nog helpende handen gebruiken! Zij zoeken onder andere
vrijwilligers voor de buitenspeeldag, het straattheaterfestival Strapatzen, de jeugdraad
en de jaarlijkse boekenkaftdag.
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of 02 370 28 80.

“ HET DOET ME PLEZIER OM AL DIE LACHENDE GEZICHTEN VAN ZOWEL
JONG ALS OUD TE ZIEN. IK VIND HET BELANGRIJK DAT IK ME BLIJF
INZETTEN VOOR DE JEUGD; ZIJ ZIJN DE TOEKOMST.”
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OPROEP

Veilig naar
Carnaval Halle én
terug naar huis
Van 30 maart tot en met 1 april - of 32 maart volgens de carnavalisten - gaan we er weer tegenaan tijdens Carnaval Halle! En dat doen we zoals
steeds op een veilige manier. Samen met de omliggende gemeenten zorgen we er ook deze keer
voor dat alle carnavalisten veilig naar Carnaval
Halle geraken en ook veilig weer naar huis.
Elke uur rijdt er minstens één bus door onze gemeente; geen excuses meer om nog alcohol te
drinken én te rijden!
Een veilig Carnaval gewenst! Alaaf! Alaaf! Alaaf!

Buslijnen
11
55
66

Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Vlezenbeek
Halle – Buizingen – Huizingen – Dworp –
Alsemberg – Beersel – Lot – Ruisbroek
Halle – Breedhout – Oudenaken –
Sint-Laureins Berchem – Elingen – Lennik

• De volledige trajecten vind je op
www.delijn.be/hallecarnaval
• jeugddienst: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

Informanten gezocht
voor de openluchtexpo
in park Groenenberg
Van 15 juni tot 15 september kan je in het park Groenenberg terecht voor de unieke openluchttentoonstelling ‘Terug naar toen we begonnen - Bruegel
in de steigers van poëzie’ waarbij Bruegelwerken
worden gecombineerd met hedendaagse gedichten. Natuur en Bos zoekt versterking voor de vrijwilligersploeg die de gidsenwerking, het onthaal en
toezicht in de tuin verzorgen.
Het park Groenenberg is een van de groene
parels aan de kroon van Natuur en Bos. Het park
herbergt enkele unieke bloemencollecties. De
oude majestueuze bomen en het prachtige
natuurgebied nodigen uit tot een zeer veelzijdige
ontdekkingstocht.
Tussen deze natuurpracht wordt vanaf 15 juni
een unieke tentoonstelling opgebouwd die een
hedendaags Bruegelverhaal vertelt. Ook nu weet
Bruegel nog steeds hedendaagse dichters te
inspireren. Curator poëet Ivo Van Strijtem selecteerde de mooiste gedichten.
Het project is een samenwerking van de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Lennik, en Natuur
en Bos. De organisatie zorgt voor een opleiding
en een vrijwilligersvergoeding. De vrijwilligers zijn
het aanspreekpunt voor de bezoekers en houden
tegelijkertijd ook een oogje in ’t zeil.

Spreek je Nederlands en kan je je vrijmaken
tussen 15 juni en 15 september?
Dan kan je contact opnemen met:
• Natuur en Bos:
bart.vancamp1@vlaanderen.be of
02 454 86 36.
• Gemeente Sint-Pieters-Leeuw:
toerisme@sint-pieters-leeuw.be of
02 371 22 62.
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Mary Dambiermont
Sinds kort kan je in het gemeentehuis twee wandtapijten bewonderen.
Naast het nieuwe kunstwerk ‘Vessel Virgins’ van Nick Andrews, vind je
er ook nog een ander prachtig wandtapijt; een kunstwerk van Mary
Dambiermont.

Mary wordt geboren op 19 mei 1932 in Luik. Ze groeit op in een
kunstminnend gezin tussen de mijnterrils. Haar moeder geeft thuisonderwijs en laat haar vooral veel buiten leren, de natuur ontdekken.
Die omgeving zal haar werk duidelijk beïnvloeden.

Ze volgt les aan de kunstacademie in Brussel
en valt op door haar voorliefde voor monumentale werken, maar ontwerpt evengoed
decors en kostuums. De veelzijdige artieste
wordt in 1958 gevraagd een tapijt te maken
voor de Wereldexpo in Brussel. De jaren ’60
worden haar decennium: ze wordt uitgenodigd voor lezingen over hedendaagse
tapijtkunst en is vaak de centrale gast bij
textieltentoonstellingen. Haar meer dan 300
wandtapijten hangen aan muren in New York,
Singapore en Tel Aviv.

51

In 1964 ontdekt ze
het idyllische Sint-Laureins-Berchem onder
een sneeuwtapijt.
Ze koopt er een oud
hoevetje langs de
Brabantsebaan en dompelt zich onder in
haar nieuwe omgeving. Het liefst hangt ze
een nieuw wandtapijt op aan de takken
in haar boomgaard – de ultieme confrontatie. Mary overlijdt eind 1983. Ze is amper
51 jaar oud.

Mary ligt begraven op het kerkhof van Sint-Laureins-Berchem.
Het is wat zoeken naar haar
naam op het kleine kerkhof. Is
het om financiële redenen of
was het een bewuste keuze? Ze
krijgt geen grafsteen, maar wel
een mooi ijzeren kruis, naamloos.
Een klein houten kruis, bedoeld
als tijdelijke aanduiding in
afwachting van een grafsteen,
bevestigt dat dit wel degelijk het
graf is van Mary Dambiermont.
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KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE

PROJECTEN IN
SAMENWERKING
MET VERENIGINGEN

MUZIEK

Donderdag 14 maart
Wim Opbrouck & Ron Reuman:
TV-tunes KNT revisited
Vijftien jaar geleden was de
voorstelling “TV-tunes KNT” van
Wim Opbrouck en Ron Reuman
een groot succes. Het idee was
even simpel als doeltreffend:
herkenningsmelodieën van de
bekendste tv-programma’s uit
onze jeugdjaren opfrissen tot
eigentijdse muziek.
De warme gloed van de nostalgie bleef, maar de soms melige
stoffigheid van vroeger werd vervangen door een portie vrolijke
opwinding en een aanstekelijke
rebellie. Het spelplezier deed de
rest om een lange reeks uitverkochte zalen tot groot enthousiasme te brengen. Nadien werkten
Ron en Wim regelmatig samen, in
producties als “ik val, val in mijn
armen” en meer recent in de succesvolle theatershow “We Shall
Overcome”.
Waar? De Merselborre.
Uur? 20.30 uur.
Inkom? 15 euro.
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TENTOONSTELLING

15 – 24 maart
Tentoonstelling Rik Moriau
Misschien zag je de schilderijen
van Rik Moriau al tijdens één van
de jaarlijkse tentoonstellingen van
Kunstkring De Merselborre.
Nu exposeert de kunstenaar solo
in Kasteel Coloma. Een uitgelezen
kans om zijn aquarellen en andere werken te (her)ontdekken.
Vernissage: 15 maart om 20 uur.
Expositie: 15 tot 24 maart 2019.
Waar? CC Coloma.

“Lisa gelooft”
met Lisa del Bo
Op zondag 10 maart organiseren de Landelijke Gilde
Vlezenbeek en de Kerkfabriek i.s.m. de gemeente
Sint-Pieters-Leeuw een
kerkconcert in de Sint-Lutgardiskerk, A. Quintusstraat
22 in Zuun.
Uur? 15 uur.
Deuren? 14 uur.
Inkom? 15 euro.
Kaarten?
kerkconcertzuun@gmail.com
Betalen? Doe je op
rekeningnummer
BE75 0910 2201 1551.
De tickets liggen klaar aan
de ingang. Aan de kassa
worden geen tickets verkocht.

Iedereen Leest
presenteert

VAN 1 TOT 31 MAART

Jeugdboekenmaand!
Vrienden voor altijd!
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten
vrienden, vrienden van op school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden,
voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden, verre vrienden,
vrienden voor heel even en vrienden voor altijd.
In maart vieren we de jeugdboekenmaand in de bib. Ontdek
hier welke activiteiten georganiseerd worden voor de kleinste
en iets grotere bibvrienden.

JEUGD
BOEKEN
MAAND
1-31
MAART
2019

Vrienden
vOOR AlTiJD
Jeugdboekenmaand.be
Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Jacques & Lise — vorm Kris Demey

iedereenleest.

VRIJDAG 8 MAART

Spelletjesnamiddag
Thema: dierenplezier (je mag verkleed komen).
Uur? Van 14 tot 16 uur.
Voor wie? Alle kinderen zijn welkom.
Waar? In de hoofdbibliotheek, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Gratis, inschrijven niet nodig.

ZONDAG 24 MAART

Theatervoorstelling
‘Jammie Jammie’
Kok Kiko opent over enkele uren zijn
nieuwe restaurant. Maar er is nog
veel werk aan de winkel! Wie gaat
de tafel dekken, de klanten ontvangen, de menukaarten uitdelen?
Zonder hulp redt Kok Kiko het niet.
Wanneer? Zondag 24 maart van 11 tot 12 uur.
Waar? Kunstacademie (achter de hoofdbibliotheek).
Voor wie? Kinderen van 3 tot 8 jaar.
Gratis, wel inschrijven: T 02 371 22 64 of aan de balie of via
www.sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/jammie.

ACTIVITEITEN VOOR DE SCHOLEN:

Ook voor alle scholen
organiseren wij tijdens
de jeugdboekenmaand
activiteiten.
• Voor het 6de leerjaar: op 19 maart
komt het schrijversduo Kate Kriske
op bezoek. Zij wonnen met hun
spannende debuut ‘Het offer van
de Baobob’ de prijs van het beste
boek in de Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen. Ondertussen zijn er al
twee vervolgverhalen geschreven.
• Voor het 4de leerjaar: op 11 maart
komt auteur en actrice Reinhilde
Van Driel (Merel van ‘Buiten de
zone’) vertellen, spelen en lezen
rond haar boek ‘Op Drift’.
• Alle kinderen van het 2de leerjaar
spelen het jeugdboekenmaandspel in hun dichtstbijzijnde bibliotheek.
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Pop-up Leesclub

De val

van Matthias M.R. Declercq
Op donderdag 14 maart kan je in de Laekelinde
terecht voor een pop-up leesclub. Oud-sportredacteur, woordvoerder bij Beerschot AC en zelfstandig
journalist Frank Van Laeken, gaat in gesprek met
Matthias Declercq over zijn eerste boek. ‘De val’
vertelt het verhaal over vijf jongens die allemaal éénzelfde doel kennen; de koers. Ze ambiëren allemaal
een carrière als profrenner en beginnen samen te
trainen. Iljo Keisse, Wouter Weyland, Dimitri De Fauw,
Bert De Backer en Kurt Hovelijnck. Ze schoppen het
inderdaad tot profwielrenner, maar het leven blijkt
harder dan de droom. Wat hen samenbracht, de
koers, rukt hen ook uit elkaar. Ongenadig en definitief. Met zijn debuut vertelt Matthias een must-read
voor elke wielerliefhebber.

Na het interview kan er nog iets gedronken worden
ten voordele van vzw Nidasjtere en de 1000 km fietsen van Kom op tegen Kanker.

DATUM? 14 maart
van 20 tot 22 uur.
WAAR? Laekelinde, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
PRIJS? 5 euro.

INFO EN INSCHRIJVINGEN?
www.leesclub.be.

Leeskring voor anderstaligen
Samen Nederlands lezen & oefenen
WAT? Samen lezen we ‘Rosie en Moussa’ van Michaël De Cock en Judith Vanistendael.
We bespreken dit verhaal in het Nederlands.
VOOR WIE? Voor iedereen die Nederlands wil leren en graag leest.
WANNEER? Vrijdag 15, 22 en 29 maart van 9.30 tot 11 uur
en vrijdag 5 april 2019 om 9.30 uur de film ‘Rosie en Moussa’ Film in het Colomakasteel.
WAAR? In de hoofbibliotheek, Rink 2, Sint-Pieters-Leeuw.
Aan de balie, T 02 371 22 64 of via sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/leeskringvooranderstaligen.
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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.

LEEUWSE KINDERRAAD GAAT VOOR MEER GROEN!
Op woensdag
13 februari hielp de
Leeuwse kinderraad
de natuur een handje
door de aanplanting
van zo’n 20 bomen
en plantjes in de tuin
van de gemeentelijke
basisschool Den Top.
Tijdens de kinderraad
werd duidelijk dat de
natuur en het milieu
ook hen zorgen baart.
Meer groen en zuivere lucht; daarmee
wilden de kinderen
aan de slag! Ze zetten
hun woorden meteen om in daden.
De kinderen verdiep© Tineke De Vos
ten zich in het nut
en belang van meer groen en met behulp van Pro Natura,
een sociale en duurzame onderneming die zich inzet voor
de natuur, plantten de kinderen zelf de bomen aan, gaven
ze het insectenhuis een onderhoudsbeurt, zorgden ze voor
extra beukenplantjes en plaatsten ze een extra bank aan de
moestuintjes. Na de boomaanplanting konden de kinderen
een wens aan de boom hangen en werden ze beloond met
een heerlijk glaasje kinderchampagne! De Leeuwse jeugddienst en dienst Leefmilieu ondersteunde deze actie met veel
plezier. We bedanken de Leeuwse kinderraad voor dit mooie
initiatief!

Heb jij een hartverwarmend verhaal? Heeft je club iets
bijzonders gedaan of ben je zelf met iets uniek aan
de slag? Ken je mensen die een pluim verdienen?
Stuur je verhaal dan door naar
communicatie@sint-pieters-leeuw.be en wie weet
verschijnt jouw verhaal binnenkort in LeeuwLeeft!

LINDEMANS AALST NAAR
FINALE BEKER VAN BELGIË

Op zondag 10 februari supporterden
de Leeuwenaren met volle overgave
voor volleybalteam Lindemans Aalst en
haar Leeuwse coach, Johan Devoghel.
Johan zakte met zijn ploeg af naar het
Antwerpse sportpaleis om er het beste
van zichzelf te geven tijdens de beker van
België. Aan de andere kant van het veld;
het West-Vlaamse Knack Roeselare. Met
12.000 toeschouwers zat het sportpaleis
nokvol. Vanuit Oudenaken vertrokken
maar liefst 4 bussen met 150 supporters
om hun Leeuwse coach en zijn team aan
te moedigen. De sfeer zat er goed in en
aan hun enthousiasme zal het zeker niet
gelegen hebben; het was een waar feest!
Jammer genoeg konden de ajuinen niet
op tegen Roeselare die de overwinning
met 3-1 binnenhaalde. Toch was het een
ongelofelijke prestatie van Lindemans
Aalst om met zo veel vertrouwen en een
onoverwinnelijke match tegen Maaseik
door te stoten naar de finale. Nog een
leuk weetje - want je weet maar nooit
wat ze je op een quizavond kunnen
vragen - de totale lengte van alle spelers
die in Antwerpen op het veld stonden,
bedroeg zo’n 26,89 meter!
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