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Op zondagnamiddag 19 mei zijn alle kinderen tussen 0 en 14 jaar en hun ouders welkom op een heus bibfestival!
Tussen 14 en 18 uur kunnen zij in het Colomakasteel genieten van theater, knutsel- en spelplezier!
Lees alvast verder en ontdek wat er tijdens het bibfestival op het programma staat.

Programma
14u

Roosezolder (verd 3)
Maria Theresiazaal (verd 2)

Muzikale
15u vertelling ‘Reinaart!’
16u

17u

Van
14.30 tot 15.15 uur .
Reinaert!
Vanaf 6 jaar .
Schapenwolkjeswit
Schapenwolkjeswit

18u

Benjamin Leroy

Tsjoeka
Circus Minimini
De gulzige
jammerende
beer Bruun, de ijdele leeuwenkoning
Nobel …
Colomazaal
(verd 1) kat Tibeert, deDoeng
Allemaal
laten
ze
zich
beetnemen
door
de
sluwe
en
vindingrijke
vos
Reinaart. Met
een
Handletteren
Handletteren
Handletteren
Handletteren
Zaal de Limburg Stirum (verd 1)
bonte waaier aan muziekinstrumenten wordt deze muzikale fabel nieuw leven ingeblazen.
en
Meet and greet
Leeshelden/
Meet and greet
Prijsuitreking
Albrecht- & Isabellazaal (verd 0) KinderJeugdjury
Held Dempsey
Boekenstoet
Held Dempsey
wedstrijd

Muzikale
Arcade games ‘Doeng
BabyhoekjeTsjoeka’
Ballonkunstenaar
Doorlopend
& overalvoorstelling
Van 14.30 tot 15.15 uur .
Van 2 tot 6 jaar .

Boekenzoektocht

Buitenspelletjes

CoderDojo

Fotohokje

Bar en Foodtruck

Tuutuut! Langzaam komt de trein in beweging. Een bont gezelschap zit aan boord. Doeng
tsjoeka tsjoeka doeng tsjoeka tsjoeka. Ritmisch rijdt de trein van deur tot deur. We zingen, toeteren en tokkelen, we klappen en dansen ons een weg naar huis … Thuis … Wie hoort waar?
Kan het jonge publiek ons helpen een thuis te vinden voor iedereen?

Illustrator aan het werk: Benjamin Leroy
Van 16.30 tot 17.30 uur .
Vanaf 7 jaar .
Benjamin Leroy, illustrator van onder andere de boekenreeks ‘Suzie Ruzie’, ‘De Zuurtjes’ en
‘Plasman’ brengt zijn tekentafel mee en gaat live aan de slag. Al tekenend vertelt hij hoe zijn
personages tot stand komen en zijn boeken vorm krijgen. Zijn live tekenkunsten worden geprojecteerd op een groot scherm waardoor iedereen in de zaal kan meevolgen.
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Theatervoorstelling ‘Circus Minimini’
Van 16.25 tot 17 uur .
Van 3 tot 8 jaar .
Mijnheer Minimini presenteert je het kleinste circusje
ter wereld, maar met attracties van wereldniveau!
Aanschouw de gulzige papegaai Roepie, Sammy de
waaghals en nog een heleboel andere bijzondere figuren (die nogal sterk op de circusdirecteur lijken).

Workshop ‘Handletteren’
Start telkens om 14, 15, 16 en 17 uur .
Vanaf 8 jaar .
Elk uur kan je aan tafel schuiven voor een workshop handletteren gegeven door Studio
Bon+Jour. Je leert er enkele lettertypes, banners en kleine doodles om zelf aan de slag te
gaan.

Workshop ‘Schapenwolkjeswit’
Van 14.30 tot 15.30 uur voor kinderen van 0 tot 18 maanden.
Van 15.30 tot 16.30 uur voor kinderen van 18 maanden tot 3 jaar .
Tijdens deze workshop ontdek je als (groot)ouder samen met je kind leuke slaapritueeltjes die
je thuis kan toepassen. Om 14.30 uur start de workshop voor baby’s van 0 tot 18 maanden.
Om 15.30 uur start de workshop voor peuters van 18 maanden tot 3 jaar. Breng zeker een
zacht dekentje en een knuffel mee.

Meet & Greet met een echte ‘Held’ Dempsey
Doorlopend
In de ‘Helden’ op Ketnet proberen vier jonge waaghalzen allerlei fantastische stunts uit en
tonen ze hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Sieg, Dempsey, Nico en Maureen zijn jullie
zeker welbekend. Held ‘Dempsey’ komt tijdens het Bibfestival op bezoek. Maak een praatje,
ga met hem op de foto of misschien daag jij hem wel uit.

Arcadegames
Doorlopend
Sta aan de knoppen van enkele speelautomatentijdens en probeer de highscore te
verbreken. Zowel voor beginners als voor doorgewinterde gamers.

Boekenzoektocht
Doorlopend
Een leuke speurtocht doorheen het domein met vragen voor kleuters en kinderen vanaf 6
jaar. Je start in het kasteel Coloma en na vele omzwervingen en het kraken van de code
ontvang je een fijne verrassing.

En er is nog meer!
Ga op verkenning in het kasteel (of buiten op het domein) en ontdek allerlei activiteiten: laat
de ballonkunstenaar een knotsgekke ballon ontwerpen, neem een originele foto met je vrienden in ons fotohokje, leer programmeren aan de pop-up Coderdojo, speel met onze nieuwe
collectie buitenspelletjes, ontspan even in het babyhoekje of geniet van het goede leven aan
de bar en de foodtruck.
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Woensdag 22 mei

Workshop handletteren;
maak een boekensteun
van beton

De bib
heeft
grootse
plannen!
Binnen enkele jaren verhuizen we
naar het landhuis de Viron waar
we een droombib willen maken!
Dromen jullie mee? Laat je fantasie de vrije loop, teken, schilder,
maak een collage of beschrijf
hoe jij vindt dat onze bib er binnen enkele jaren moet uitzien. Zit
je nog niet in de lagere school?
Dan mag jij jouw droomboek tekenen. De deelnemersformulieren
haal je op in de bibliotheek en
dien je daar in voor 12 mei 2019.
Tijdens het Bibfestival worden alle
formulieren tentoongesteld en
krijgen de winnaars een leuke prijs
uit onze nieuwe collectie buitenspelletjes. En wie weet, misschien
bouw jij wel mee aan onze bib
van de toekomst?

Een betonnen boek is een
ideale boekensteun. Met
een mooie tekst of quote
op de rug of kaft wordt het
ook een knap interieurobject.
Tijdens deze workshop
maak je kennis met
verschillende handlettertechnieken. Ervaring is niet
nodig. Je leert stap voor
stap je eigen handschrift
omzetten in een mooi ontwerp. Dat kan je nadien
handletteren op een boek dat je eerst een ‘betonlook’
hebt gegeven. Je gepersonaliseerde boekensteun
neem je mee naar huis.

Praktisch
De bibliotheek zorgt voor boeken om te ‘betonneren’
en al het nodige handlettermateriaal is aanwezig. Wie
zelf nog oude boeken met een harde kaft heeft, mag
deze ook meebrengen.
Waar? In de hoofdbibliotheek, Rink 2, Sint-Pieters-Leeuw
Wanneer? Woensdag 22 mei van 19 tot 22 uur.
Inkom? Deze workshop is gratis, maar inschrijven is
verplicht. Dat kan online via www.archeduc.be of via
de bibliotheek, bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 64 en aan de balie.
Deze workshop maakt deel uit van het project ‘Boekentoren van Babel’. Tijdens het volledige Bruegeljaar worden in de bibliotheken van Pajottenland & Zennevallei
boeken verzameld die een betonlook krijgen. Eind 2019
wordt met al die betonnen boeken een reusachtige
toren gebouwd.
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Infomoment

Speelplein
‘De Leeuwtjes’
Tijdens de komende zomervakantie zijn
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar opnieuw
welkom op de gemeentelijke speelpleinwerking; de kleuters in ’t Populiertje
en de lagere schoolkinderen in Zonnig
Leven.

Kijk! Ik Fiets!

Ben je benieuwd wat de speelpleinwerking inhoudt, welke spelletjes de kinderen spelen op het speelplein en wie dat
allemaal in goede banen leidt?
De jeugddienst en de hoofdanimatoren
geven antwoorden op al je vragen tijdens een infomoment op vrijdag 3 mei.

Is je kapoen verzot op fietsen en wil hij/zij dit graag doen zonder
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; plezier verzekerd!
Voor wie? Voor kinderen die al goed met zijwieltjes kunnen fietsen
en graag zonder willen rijden.
Wanneer? Zondag 2 juni van 10 tot 12 uur.
Waar? Op de parking van de sporthal A.J. Braillard, Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek.
Prijs? 5 euro per kind. Hierin zit de vergoeding van de lesgever,
de verzekering, een koekje en een drankje.
Interesse? Neem contact op met de sportdienst via
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 breng ik mee? Neem de fiets van je kind mee maar haal de zijwieltjes er op voorhand al van af. Vergeet zeker ook de fietshelm
niet. Zorg er ook voor dat je kind stevige schoenen aan heeft.

Ouder, grootouder, kind of andere geïnteresseerden; iedereen is welkom vanaf
20 uur in Trefpunt Laekelinde.

Praktisch
Datum? Vrijdag 3 mei 2019.
Uur? 20 tot 22 uur.
Adres? Vlaams Trefpunt Laekelinde,
Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 28 80

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.
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Op de grens ...
Onze gemeente heeft een rijke geschiedenis en dat geldt ook voor haar grenzen en
de bijzondere landschapsrelicten die deze grenzen ooit aanduidden. In ErfgoedExpress zoomen
we in op een stukje geschiedenis over onze grenzen en enkele bijzondere ‘grensgevallen’.

1236

Het Land van Gaasbeek waar ook Sint-Pieters-Leeuw,
Oudenaken en Vlezenbeek toebehoorden, wordt in 1236 toegewezen aan Godfried van Leuven.
Hij wordt in 1240 de bouwheer
van het kasteel van Gaasbeek.

1615

René de Renesse,
graaf van Warfusée, wordt eigenaar van het Land van Gaasbeek. Door schulden en menig
vijand van de graaf wordt het
Land echter verkocht.

Vlezenbeekse ‘grensgevallen’
Een typisch Vlezenbeeks gebruik om de grenzen van een veld
aan te duiden, zijn ‘hustkanten’. Zij verbinden het groen en de
grens. Vaak gaat het om houten kanten, struikgewas of gevlochten groen.
Ook aan andere landschapsrelicten konden de grenzen herkend worden. Zo stond er in Vlezenbeek een galg op de grens
met Sint-Pieters-Leeuw. De laatste gehangene aan deze galg
was Maximiliaan De Leener. Hij liet het leven in 1745.

1654

Het Land van
Gaasbeek wordt opgesplitst en
openbaar verkocht in vier loten.
Sint-Pieters-Leeuw valt daarbij
in handen van Jan Karel Roose
terwijl Louis-AlexanderSchockaert, graaf van Tirimont,
eigenaar wordt van het Nieuwe
Land van Gaasbeek waar ook
Vlezenbeek toebehoort.
© cartesius

Frans l. Lindemans - die als baljuw
het Nieuwe land beheert - laat
door een landmeter nieuwe grenzen tussen de dorpen Vlezenbeek
en Sint-Pieters-Leeuw op de
kaart zetten.
Pas in 1977 zal Vlezenbeek
worden ondergebracht bij
Sint-Pieters-Leeuw.
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Zondag 5 mei

Grensboomwandeling
In 1739, zowat 280 jaar geleden werd een definitieve
grens vastgelegd tussen de toenmalige dorpen Vlezenbeek en Sint-Pieters-Leeuw. Dit gebeurde door
het plaatsen van 25 stenen grenspalen en enkele
stoere lindebomen en eiken. In een sierlijke, met de
hand ingekleurde figuratieve kaart op perkamenten
rol, werd de “Lemietscheydinge” officieel bevestigd.

deze landschapsrelicten zijn intussen verdwenen en
het gebruik ervan is vandaag nog amper gekend.
Toch had ook deze boom - net zoals de Witse-boom
op de grens tussen Vlezenbeek en Sint-Pieters-Leeuw
- een belangrijke waarde. De gemeente Sint-PietersLeeuw besloot dan ook om een nieuwe grenseik
aan te planten die het landschap van Vlezenbeek
zal sieren.

Op 8 augustus 2018 werd één van deze grenseiken
geveld door onweer. Dat is jammer, want vele van

Doop van de nieuwe grenseik

Wandelen over de grenzen van Vlezenbeek

Op zondag 5 mei om 15.30 uur nodigt de dienst Erfgoed je uit om samen met ons de nieuwe grenseik te
dopen. Ondertussen kan je in deze unieke omgeving
een kleine pop-up tentoonstelling meepikken over
onze oude grenzen.

De Vrede vzw grijpt het moment aan om aan deze
doop een heerlijke wandeling te koppelen over de
grenzen van Vlezenbeek, hoofdzakelijk in het gehucht Sobbroek. Uiteraard wandelen ze ook langs de
nieuwe grenseik. Trek alvast stevige wandelschoenen
aan!

Wie de boom en expo wil bekijken, vragen we te
parkeren in de Kasteelstraat en omgeving. Vanaf
de hoek Kasteelstraat – Rattendaal is het nog 600 m
stappen. Dit stuk is bewegwijzerd.
erfgoed@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 22 62

Wanneer? Zondag 5 mei 2019.
Uur? Van 14 tot 17 uur.
Start? Begraafplaats, Vlezenbeeklaan 95,
1602 Vlezenbeek.
Afstand? 8 à 9 km.
Deelnameprijs?
• 2 euro (leden).
• 3 euro (niet-leden).
jan.quinart@telenet.be
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Varen in en vanuit de Zennevallei tijdens
een gegidste boottocht
Ontdek je regio op een aparte manier en bewonder
de Zennevallei al varend op het water; ver weg van
alle drukte en het lawaai op de oever.
Vanaf 1 mei wordt het startschot voor het toeristisch
vaarseizoen gegeven en kan je genieten van een
gevarieerd aanbod aan gegidste boottochten.
Omdat 2019 in het teken staat van Bruegel, wordt er
tijdens de boottochten door de groene Zennevallei –
waar Bruegel graag vertoefde en schilderde - aandacht besteed aan het verhaal van Pieter Bruegel
de Oude.
Al varend maak je kennis met stedelijke vernieuwingen in Brussel en met de groene rand in Sint-PietersLeeuw, Beersel en Halle. Of je vaart wat verder; naar
het Hellend Vlak van Ronquières.
Terwijl een gids de tocht begeleidt, kan je genieten
van een koude schotel of je eigen picknick. Je kan
de boottochten ook combineren met een ontspannende fietstocht. Je fiets kan gratis mee aan boord.

ENKELE TIPS
boottocht van Sint-Pieters-Leeuw tot de
1 De
voet van Ronquières.
Je vaart door
de zuidelijke
rand van Brussel
en het groene
landschap van
de Zennevallei.
Je maakt versassingen mee
in de sluizen van
Beersel, Halle, Lembeek en de grote sluis van Ittre. De
tocht eindigt aan de voet van het Hellend Vlak van
Ronquières. Terugkeren kan met de bus of je rijdt zelf
terug met de fiets.
Vertrek? Sint-Pieters-Leeuw – kaai aan ‘Molens van
Ruisbroek’.
Wanneer? Vrijdag 3 en 10 mei, 14 en 21 juni, 12 en
26 juli, 2, 9, 16 en 23 augustus, 13 en 27 september.
Woensdag 17 juli en 28 augustus.
Uur? 10.30 tot 17.45 uur.
Groepen kunnen de boot ook afhuren, met een
Bruegelbuffet aan boord.
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en fietsen van Sint-Pieters-Leeuw tot
2 Varen
in hartje Brussel.
Je start in SintPieters-Leeuw,
vaart door verschillende sluizen
en ontdekt een
kanaalomgeving
in volle vernieuwing! Met pakhuizen verbouwd
tot lofts en industriële panden gerenoveerd tot een
hotel, een hedendaags museum en nieuwe wooncomplexen, krijg je een verrassend andere kijk op de
stad. De fiets kan ook hier gratis mee aan boord.
Vertrek en aankomst? Sint-Pieters-Leeuw – kaai aan
‘Molens van Ruisbroek’.
Wanneer? De data vind je terug op
www.kanaaltochtenbrabant.be.
Uur? 14 tot 17 uur (aankomst Brussel).

boottocht vanuit Halle door
3 Spectaculaire
de scheepslift van Strépy-Thieu en over het
Hellend Vlak van Ronquières.

In één dagtrip,
die start in Halle,
beleef je de
scheepslift van
Strépy-Thieu en
het Hellend Vlak
vanop de eerste
rij. Je maakt
versassingen mee in de grote sluis van Ittre en de sluis
van Lembeek en bezoekt het ‘kanalenpark’ in de
regio van La Louvière met authentieke hydraulische
scheepsliften die werden erkend als Unesco werelderfgoed.

PROJECTEN IN
SAMENWERKING
MET VERENIGINGEN

Lenteconcert
Koninklijke
Muziekvereniging
Sint-Cecilia
Op zondag 26 mei 2019 organiseert
de Koninklijke Muziekvereniging
Sint-Cecilia met dirigent Bram Mergaert
haar jaarlijks lenteconcert in de zaal
van WZC Sint-Antonius.
Er is ook een optreden van het jeugdensemble Ars Nova o.l.v. Kaat Rypers.
Uur? 16 uur.
Waar? WZC Sint-Antonius,
Jules Sermonstraat 17,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Deuren? 15.30 uur.
Inkom?
• Voorverkoop: 8 €.
• Kassa: 10 €.
Kaarten? Te verkrijgen bij de bestuursleden.
Contact? secretariaat@cecilialeeuw.be

Vertrek en aankomst? Halle-Suikerkaai.
Uur? 9 tot 18 uur.
Wanneer? 12 en 19 mei, 23 juni, 21 en 28 juli, 4, 11,
18 en 25 augustus en 1, 8, 15, 22 en 29 september.
Donderdag 16 mei en vrijdag 19 juli.

Alle boottochten (en eventuele
maaltijden) moeten gereserveerd worden via:
contact@kanaaltochtenbrabant.be of T 02 218 54 10.

Het volledige programma vind je op
www.kanaaltochtenbrabant.be
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Joka zoekt jongeren
met een hart voor
ouderen
Heb je nog geen vakantieplannen gemaakt en
maakt vrijwilligerswerk je enthousiast? Leer je graag
nieuwe mensen kennen en zet je je graag in voor
anderen? Schrijf je dan zeker in voor een Joka-kamp in onze gemeente!

Infomoment

Medewerkers
StraPatZen gezocht!
Ook dit jaar zijn we op zoek naar helpende
handen om van StraPatZen opnieuw een
groot feest te maken. Wil jij deel uitmaken
van de leuke bende die op 3 augustus alles
in goede banen leidt?
Geef ons dan zeker een seintje voor 1 juli
via jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of
T 02 370 28 80.
In juli organiseren we een infomoment waarop je alles te weten komt over het festival
en leggen we uit waar je jezelf die dag aan
mag verwachten. Meer info vind je in Leeuw
Leeft van juni of via de jeugddienst.
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Joka-jongerenkampen is een organisatie die in
heel Vlaanderen vrijwilligerswerk in de zorgsector
organiseert en daarbij streeft naar de integratie van
ouderen en mensen met een fysieke of mentale
beperking of psychische problemen.
Je leeft samen met de bewoners en de andere
vrijwilligers. Je zorgt voor animatie, geeft de ouderen extra aandacht, bedenkt leuke spelletjes en
verwent de bewoners met zang, een uitstap, een
beautysalon, lekker eten … Zo zorg je voor een
vakantie om nooit te vergeten; voor de bewoners
én voor jezelf.
Het kamp is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar en
loopt van 14 tot en met 19 juli in WZC Sint-Antonius in
Sint-Pieters-Leeuw.
Wil je alles nog eens nalezen of je meteen inschrijven? Dat kan via www.jokaweb.be.
Joka, Liefdadigheidstraat 39, 1200 Brussel
T 02/248 10 42, info@jokaweb.be, www.jokaweb.be

Ruisbroek Bloemt
© Sven Rammeloo

21 mei

Mild ouderschap
lezing door Nina Mouton

In het kader van de Week van de Opvoeding organiseert het Huis van het Kind een lezing van psychologe, Nina Mouton, over ‘mild ouderschap’.
Kinderen opvoeden ... Hoe doe ik dat en doe ik dat
nu wel goed? Ouders zitten vaak met veel vragen.
Tijdens deze lezing houdt Nina Mouton een warm
pleidooi voor mild ouderschap. Ze vertelt hoe mild
ouderschap je als ouders sterker kan maken, hoe
je dit - samen met je partner - kan bereiken en hoe
je niet alleen voor je kinderen maar ook voor jezelf
mild kan zijn.
Wanneer? Dinsdag 21 mei.
Uur? 19.30 uur.
Waar? De Merselborre, Schaliestraat 2,
1602 Vlezenbeek.

Net zoals vorig jaar wil het buurtcomité
van Ruisbroek, in samenwerking met het
lokaal bestuur, wat meer leven en kleur in
Ruisbroek brengen. Dat doen we dit jaar
met behulp van fleurige bloemen!
Zet jij samen met ons een bloembak met
mooie bloemen op je vensterbank? Zo
maken we van Ruisbroek een fleurige en
aangename deelgemeente. Heb je geen
vensterbank? Geen probleem! Je kan
bloemen, in gelijk welk materiaal, aan je
venster hangen.
De actie start op zondag 26 mei. Wie dan
nog op zoek is naar prachtige bloemen
kan terecht op de parking van de sporthal
voor de bloemenverkoop (tijdens de verkiezingen).

Win een buurtdrink
In juni wordt de fleurigste straat van
Ruisbroek verkozen. De bewoners van die
straat worden beloond met een buurtdrink
in hun straat op zondag 30 juni om 11 uur.
Je kan je straat naar de overwinning stemmen via de stembussen in ’t Paviljoentje of
het Buurthuis 1601. Stemmen kan ook via
de Facebookpagina van het buurthuis en
#ruisbroekbloemt.
Doe mee en zet de bloemetjes buiten!

13

