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1954

Paus PIUS XII riep 1954 uit tot Mariajaar. Dat werd door de Leeuwse pastoors
goed opgevolgd; vele kapellen werden gebouwd en processies werden
ingericht ter ere van Onze Lieve Vrouw. Pastoor Bigaré van Vlezenbeek staat
tot op vandaag bekend als bezieler van vele Mariakapellen en grotten.

Moordkruis

Dit merkwaardig stukje
erfgoed staat langs de
Bergensesteenweg in
Brukom, quasi op de
hoek met de Tobie
Swalusstraat.Volgens
de overlevering werd
hier op 6 juni 1708
soldaat Michiel Demare
doodgeschoten.

Kaarskensprocessie

Elk jaar op 31 mei trekt de ‘kaarskensprocessie’ door
Sint-Laureins-Berchem. Deze ontstond in 1954 om de
Mariamaand feestelijk af te sluiten. Jaarlijks lopen
nog enkele honderden deelnemers in stoet langs de
drie Mariakapellen van het dorp.

Kapel ter ere van OLV van vrede
Deze kapel langs de
Fabriekstraat in Ruisbroek is één van de
grote kapellen. Ze heeft
zes mooie glasramen,
geschonken door de
notabelen van het
dorp. Zo ook dit glasraam met afbeelding
van Sint Joseph geschonken door Joseph
Rodts, directeur van de
lakenfabriek Rey-Ainé.
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Kapel van OLV in Langveld

In Zuun werden ook twee kapellen opgericht
n.a.v. het Mariajaar. Langs een voetweg
tussen de Jan Vanderstraetenstraat en de
Langveldstraat staat dit kapelletje. De foto
dateert uit 1955.

TIP

Kappeletjeswandeling Oudenaken
VERTREKPLAATS: aan kerk Oudenaken, Baasbergstraat
= knooppunt (KP) 71 > KP 72 met kapel H. Bernardus
> KP 75 met kapel St.-Petrus-in-de-Banden > KP 31 >
rechts Elingenstraat met kapel OLV van Lourdes – tot
de kerk.
AFSTAND: 6 km.
TOEGANKELIJKHEID: geschikt voor buggy’s.

MEER WETEN? Je leest er alles over in het nieuwe nummer van de Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en
Volkskunde: ‘Kapellen als middelpunt van devotie’, door Georges Desmeth. Te koop in de bibliotheek.
Op de website vind je enkele uitgestippelde wandelingen langs onze kapellen. Misschien een tip voor de
Mariamaand mei?
www.sint-pieters-leeuw.be/erfgoed.
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Van 1 tot 31 mei

Stap jij mee?
Hoe registeren?
Surf naar www.10000stappen.be, klik op ‘registreren’
en vul je persoonlijke gegevens in.
Bij de rubriek ‘zoek een groep’ kan je lid worden van
de groep ‘Sint-Pieters-Leeuw’. Op die manier help je
ons op weg naar de overwinning.

Hoe stappen tellen?
Stappen tellen is heel eenvoudig en kan op verschillende manieren!

Een stappenteller
De sportdienst beschikt over een aantal stappentellers om uit te lenen, hiervoor vragen we een waarborg van 10 euro. Je kan er ook zelf één aanschaffen. Je vindt stappentellers voornamelijk in winkels
waar elektronica wordt verkocht.

Een activity tracker
Dit zijn slimme toestellen die bijhouden hoeveel je
beweegt en hoeveel calorieën je verbrandt.
Leeuw en 200 andere gemeenten en steden worden
uitgedaagd tijdens de 10.000-stappenclash! Om
deze uitdaging tot een goed eind te brengen, hebben we jouw hulp nodig.
Het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse
Logo’s organiseren – met steun van de Vlaamse
overheid – dé stappencompetitie tussen alle Vlaamse en Brusselse gemeenten en steden.
We worden uitgedaagd om tijdens de 10.000-stappenclash per volwassen inwoner 10.000 stappen
per dag te zetten. Voor 65-plussers zijn er dat 8.000.
Heel Vlaanderen stapt mee en wij hopen dat ook jij
je wandelschoenen aantrekt! Schrijf je alvast in op
www.10000stappen.be. Lijken 10.000 stappen een
beetje te veel van het goede? Geen paniek! Elke
stap is een overwinning op zich.
Stappen kan je trouwens overal: thuis, op je werk, om
naar de bakker te gaan of gewoon door de hond
buiten te laten. Het is een eenvoudige manier om
dagelijks meer te bewegen en zo ook gezonder te
leven!
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Een app op de smartphone
Op de meeste smartphones staat standaard een gezondheidsapp waarmee de stappen worden geteld.
Als deze app niet standaard op je smartphone staat,
kan je ook gratis een specifieke app downloaden
zoals Google Fit of Endomondo.

Hoe je stappen doorgeven?
•
•
•
•

meld je aan op www.10000stappen.be;
ga naar ‘mijn profiel’;
druk op ‘Prestatie toevoegen’;
de stappen die je ziet op je stappenteller, of ander
registreertoestel vul je in door ‘stappen’ aan te
vinken, je stappen in te vullen, en ‘opslaan’ te
drukken;
Wil je (ook) andere beweegvormen ingeven (zoals
fietsen, zwemmen, fitness …)? Druk dan opnieuw
op ‘prestatie toevoegen’, vink ‘Andere beweging’ aan en vul het aantal minuten in dat je hebt
bewogen. Elke 10 minuten zal voor deze ‘Andere
beweging’ omgezet worden naar 1.500 stappen.

Met de stappenregistratietool kan je een stappendagboek bijhouden, persoonlijke doelstellingen
vastleggen en de stappencompetitie aangaan!
Je gebruikt de online tool bij voorkeur minimum
4 weken, dan heb je het meeste kans op een
actiever leven. Elke deelnemer maakt kans op
leuke prijzen.

“Wandelen is een eenvoudige manier om
gezonder door het leven te gaan. Dat heb ik zelf
mogen ondervinden de afgelopen jaren. Ik ben
helemaal klaar om samen met alle Vlamingen
deze uitdaging aan te gaan!”
Sven Ornelis

‘Wij doen ook mee!’
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Nieuw in de bib!
100 routes
Doe mee aan de 10.000
stappenclash en bereid je
voor met wandel- en fietskaarten die je apart kan
uitlenen in onze bibliotheek.
Wat dacht je bijvoorbeeld
van 100 routes langs de
mooiste dorpen en steden
van België?
Een handige plooikaart met
twee routes: een voor wandelaars (5-15 km) en een voor fietsers (30-60 km).
Gaande van Stuivekenskerke over Chaspierres tot
Zoutleeuw.

40 routes
Of de 40 fietsroutes langs
de mooiste kastelen van
Vlaanderen?
Een kant-en-klare route
langs fietsknooppunten, telkens met een lang en
kort parcours. Van de ‘Kastelen in de bucolische
Netevallei’ tot onze eigen ‘Geuze, rozen en …
kastelen!’, een route vanuit Sint-Pieters-Leeuw.

50 routes elektrische fiets
Of de 50 routes voor de
elektrische fiets?
Lusvormige routes verspreid
over heel België, speciaal
getest en aangepast aan de
wensen van de elektrische
fietser. Gaande van Chanly
over Bertem naar Wijtschatte.

Pop-up leesclub in
Pajottenland & Zennevallei
Bespreking van het boek ‘Het verborgen leven van de bomen’ van Peter Wohlleben in het provinciedomein Huizingen
op zondag 20 mei om 10 uur.
Boswachter Peter Wohlleben vertelt fascinerende verhalen
over de onverwachte en ongelooflijke vaardigheden van
bomen. Hij combineert de laatste wetenschappelijke inzichten met zijn eigen ervaringen uit het bos, en creëert zo een
opwindende nieuwe kennismaking met levende wezens die
we dachten te kennen, maar nu pas echt leren begrijpen.
Want net als menselijke families wonen bomen samen met
hun kinderen, communiceren ze met elkaar en ondersteunen
ze elkaar in de groei. Zo delen ze onder meer voedingsstoffen
met elkaar en creëren ze een ecosysteem dat de gevolgen
van extreme hitte of kou voor de hele groep vermindert. Op
basis van baanbrekende nieuwe ontdekkingen presenteert
Wohlleben op opwindende wijze de wetenschap achter het
verborgen en onbekende leven van bomen. Bomen met
emoties, gevoelens en een geheugen. En zo betreden we
een compleet nieuwe wereld.
Programma:
• 10 tot 11.30 uur: bespreking van het boek met Bart Backaert;
• 11.30 tot 12.30 uur: begeleide wandeling met een natuurgids.
Je hoeft geen lid te zijn van de leeskring om deel te nemen.
De enige voorwaarde is dat je het boek moet gelezen hebben.
Prijs: 8 euro.
www.leesclub.be
Een organisatie van de Regiobib Pajottenland & Zennevallei.
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Bibtip
Treinstapper

Groot wandelboek Ardennen

Wandelgids met 8 wandelingen van station naar station
langs GR-paden (Grote Routepaden).
De lengte van de Treinstappers varieert van 20 tot 26
km. Wil je liever een kortere
wandeling? De meeste
trajecten zijn in te korten door
halverwege een bus of trein
te pakken. Elke tocht kan in
beide richtingen gewandeld
worden. Tussen het beginpunt en het eindpunt van alle tochten is er een
rechtstreekse treinverbinding met een zeer aanvaardbare frequentie (minstens 1 trein per uur, ook
tijdens het weekend).

In 75 wandelingen gidst de
éminence grise onder de
Belgische wandelauteurs, Julien van Remoortere, je door
het mooiste van Zuid-België
en de Ardennen. De moeilijkheidsgraad en de afstand
van de wandellussen variëren. Bij elke wandeling hoort
een pak praktische info, een
heldere routebeschrijving en
een overzichtelijke kaart. Kortom, met deze dichtbij-huisgids in de rugzak ben je meteen klaar om
eropuit te trekken voor ruim 550 km wandelplezier!

Knooppunter wandelpocket.
Antwerpen, Oost-Vlaanderen,
Vlaams-Brabant en
West-Vlaanderen.

Liever wandelen en fietsen in
de eigen streek?

In deze reeks gidsen werden
per Vlaamse provincie tien
wandelingen langs knooppunten geselecteerd. Elke
gids bevat tien wandelingen,
uitgezet over de provinciale
wandelnetwerken, die je naar
de mooiste plekjes van de
streek en naar de leukste terrasjes en cafeetjes leiden. Ze
variëren in lengte tussen de
12 en 17 kilometer, met opties
tot inkorten. De beschrijvingen
bevatten een knooppuntenoverzicht, een schematisch kaartje en een introductie op de route.
De routes zijn ook eenvoudig downloadbaar via
www.knooppunter.com.

In de bib vind je de nieuwe kaarten van het
wandelnetwerk Pajottenland en het fietsnetwerk
Vlaams-Brabant.
Deze kaarten kan je uitlenen of kopen voor 6 euro
(9 euro met infogids).
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Samen blokken is plezant(er)!
Ben je op zoek naar een rustige plek om te studeren? Kan je je thuis niet goed concentreren? Broers
of zussen die teveel lawaai maken? Dan is er goed
nieuws voor jou!
In de maanden mei en juni zetten de bibliotheek
en de jeugddienst opnieuw hun deuren open voor
blokkende studenten.

In de bib kan je in alle rust studeren in de leeszaal. Bij
de jeugddienst kan je terecht op de zolder van het
jeugdcentrum Laekelinde. Je kan gebruik maken
van de ruimtes en van gratis wifi, koffie en water. Frisdrank bieden we aan voor 1 euro. Er staat ook een
frigo waarin jullie eigen drankjes en maaltijden koel
kunnen houden.
Vooraf inschrijven is niet verplicht.

In de bibliotheek ben je welkom:
• alle dagen behalve op donderdag van 13.30 tot
19.30 uur;
• in het weekend van 9.30 tot 12.30 uur.

Maak je zeker lid van de facebookgroep “blokkende
studenten in Laekelinde” dan word je op de hoogte
gehouden van alle nuttige info.

Bij de jeugddienst ben je welkom:
• alle weekdagen vanaf 8 uur
• in het weekend doen we open in onderling overleg.

10

• Laekelinde: Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• Hoofdbibliotheek: Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

INFOMOMENT

Speelpleinwerking
Denk je eraan om je kind(eren) tijdens de vakantie
naar het speelplein te laten gaan? Of vraag jij je
soms af wat de speelpleinwerking eigenlijk is? Wat
doen de kinderen allemaal tijdens een dag op het
speelplein? En wie leidt dat allemaal in goede banen?
De jeugddienst en de hoofdanimatoren beantwoorden al je vragen op woensdag 2 mei tijdens een
infomoment.
Ouders, grootouders, kinderen en andere geïnteresseerde, iedereen is welkom om 20 uur in het barlokaal van zaal Laekelinde!

WAAR: Vlaams Trefpunt Laekelinde, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
WANNEER: 2 mei om 20 uur (ca. 60 min.).

OPROEP

Medewerkers StraPatZen gezocht!
Recept voor een verrukkelijke zaterdag 4 augustus tijdens StraPatZen!

Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•

mooi weer;
lekker eten;
verfrissende drankjes;
verrassende acts;
veel volk;
enthousiaste medewerkers!

Kom jij een handje toesteken?
Graag een seintje voor 15 juni.

jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
of 02 370 28 80
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Zondag 6 mei

Torenfeesten

6 KOREN
ZANGENSEMBLE AKKOORD

Deze Torenfeesten sluiten aan bij de herdenkingen rond WOI, maar we blikken al
vooruit naar het einde van de oorlog en
de vredefeesten die erop volgen. Ontdek
hoe de Rink er vroeger uit zag en geniet
van de koren die het beste van zichzelf
geven.

1

SHOWGROEP REDORIS

Redoris, ooit begonnen als kinderkoor, is
uitgegroeid tot een popkoor met 4 groepen:
kinderen, jeugd, volwassenen en een showgroep. De showgroep staat onder leiding van
Sarah Van Hassel in een choreografie van
Roselien Quinart.

Zangensemble Akkoord is een dynamische
vriendinnengroep met uiteenlopende interesses en karakters, maar één gemeenschappelijke passie: zingen!

2

GEMENGD KOOR ALAUDA
Alauda is verbonden aan onze mooie SintPieterskerk en zet zich in om meerstemmig de
kerkelijke hoogdagen op te luisteren. Dirigent
Joachim Kelecom breidt het reeds omvangrijke repertoire van het koor verder uit.

RIN
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Torenfeesten
www.sint-

MOLITVA

CAPPELLA CONCINITE
Cappella Concinite is een Leuvens vrouwenkoor met een 35-tal enthousiaste zangeressen.
Zij staan onder de kundige en
enthousiaste leiding van Ludo Claesen.

5

GRATIS VOLKSFEEST VANAF 14 UUR

6 kopietreres-nleeuw.be/WOI

4

Molitva is een vocaal ensemble dat bestaat uit tien
mannen die vierstemmige Russisch-Orthodoxe muziek vertolken. Een kostbaar stukje Europees erfgoed
dat toegankelijk blijft voor een groot publiek.

6

SALVOCALEE

Salvocalee is een bont, enthousiast gezelschap
van vrouwen en mannen die meer doen dan zingen
alleen. Ze doorbreken het stigma van het klassieke
koor en komen verfrissend en vernieuwend naar voor.

LAAT JE VERWENNEN
... in de vele cafés rond de Rink en kom genieten
van een lekker stukje varken aan het spit.

Programma

12

Uur

Raadzaal gemeentehuis

Polyvalente zaal
WZC Sint-Antonius

Kasteel Coloma

14.15 uur
14.45 uur

Gemengd koor Alauda

Zangensemble akkoord

Showgroep Redoris

Officiële opening aan
oorlogsmonument

Officiële opening aan
oorlogsmonument

Officiële opening aan
oorlogsmonument

15.00 uur
15.45 uur
16.30 uur
17.15 uur
18.00 uur

Ensemble Molitva

Capella Concinite

Salvocalee

Gemengd koor Alauda

Capella Concinite

Showgroep Redoris

Ensemble Molitva

Capella Concinite

Salvocalee

Gemengd koor Alauda

Zangensemble akkoord

Showgroep Redoris

Ensemble Molitva

Zangensemble akkoord

Salvocalee

Sportbelevingen voor iedereen

Sporten draait om meer dan calorieën verbranden!
Maakte jij iets leuk mee tijdens het sporten of genoot
je van een prachtige zonsopgang tijdens je ochtendloopje? Won je jongste een wedstrijd en ben je daar
trots op? Ontdekte je samen met je maten prachtige
plekjes tijdens de mountainbiketocht?
Maak er een leuke belevingsfoto van en deel deze
op Facebook, Instagram of Twitter met de hashtags
#sportersbelevenmeer en #leeuwleeft.

Op die manier inspireer je misschien anderen om ook
sportschoenen aan te trekken en het plezier van het
sporten te ontdekken.
Wie niet weet wat een hashtag is of hoe die te gebruiken, meer info op onderstaande website onder
sportactiviteiten.

www.sint-pieters-leeuw/sport

Zondag 27 mei

Opendeurdag in dienstencentrum ’t Paviljoentje
Zondag 27 mei is het feest in Ruisbroek. Kom zeker
ook eens langs in het dienstencentrum ‘t Paviljoentje! Er valt heel wat te beleven.
PROGRAMMA:
•
•
•
•

lekkere hapjes en dranken;
rondleiding in de serviceflats om 15.30 en 16.30 uur;
live-muziek met Rudi;
petanquetornooi met mooie prijzen (inschrijven per
ploeg);
• tombola.
WANNEER: zondag 27 mei 2018 van 14 tot 20 uur.

Het hele jaar door
Tijdens de opendeurdag kan je kennis maken met
onze werking, maar ook op andere dagen ben je
welkom. Wij zijn open het hele jaar door op werkdagen van 9.30 tot 17.15 uur.
Het dienstencentrum is voornamelijk een ontmoetingsplaats waar je gebruik kan maken van heel wat
diensten. Je kan er ook leren aan de hand van vormingen en lessen en de benen strekken tijdens heel
wat sportactiviteiten.

• Ontmoeting: hobbynamiddagen, kaarten, Rummikub, bingo, biljart, feesten, scrabble, modeshow,
culturele en ontspannende uitstappen, enz.
• Leren: Engelse lessen, vorming rond digitale
thema’s, kooklessen, bloemschikken, klei-atelier,
naailessen, enz.
• Bewegen: lijndans, aerobic, wandelen, fietsen,
aquagym, petanque …

Zo blijf je op de hoogte
Bel ons of kom eens langs! Iedere maand verschijnt
ons programmaboekje waarin je al de activiteiten
van de maand terugvindt. Het is gratis te verkrijgen
in de dienstencentra en te lezen op onze website
www. sint-pieters-leeuw.be/lokaledienstencentra.

De lokale dienstencentra
• Dienstverlening: seniorenrestaurant, wassalon, pedicure, kapsalon, vervoerdienst, sociale dienst, bad
of douche, boodschappendienst en telefoonster.

Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje
Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek
T 02 377 03 55, karin.poldervaart@ocmwspl.be
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