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Trampolinespringer

Sebastian Raschke neemt
deel aan WK dubbele
minitrampoline
Zegt de naam Sebastian Raschke je iets? Onthoud hem alvast! Sebastian
is 18 jaar en komt uit Leeuw. Sinds een jaar studeert hij aan de VUB maar
zijn grote passie is trampolinespringen. Ooit begon hij in een Leeuwse
turnclub maar sinds een aantal jaar traint hij in Groot-Bijgaarden.
Sebastian geeft zelf nog steeds training in de Leeuwse Turnkring.
Van 9 tot 12 november neemt hij deel aan het WK dubbele minitrampoline.
Wij polsten alvast hoe de voorbereidingen lopen.
Sebastian, de discipline ‘dubbele
minitrampoline’ is voor velen niet
gekend. Kan je even uitleggen waar
het precies om draait?
Sebastian De dubbele mini trampoline, afgekort DMT, is een on-

Beelden © Tineke De Vos
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derdeel van de trampolinesport
waar het niet draait om een serie
sprongen te maken in het midden
van het net.
Je neemt een aanloop en springt
in het eerste deel van de trampoline. Daar voer je een zo moeilijk
mogelijke sprong uit waarna je
in het tweede deel van de DMT
landt. In het tweede deel voer je
nogmaals een zo moeilijk mogelijke sprong uit om uiteindelijk op
de matten achter het toestel te
landen.

Kiezen voor de trampolinesport en
dan specifiek voor de DMT is niet
evident. Hoe ben je op deze passie
gekomen?
Sebastian Net zoals veel turners
begon ik al bij de kleuters. Ik volgde nadien mijn grote zus naar de
trampoline en sindsdien deed ik
nooit iets anders!

Hoe bereid je jezelf voor op het WK?
Sebastian We doen niet speciaal
andere dingen voor het WK.
De trainingen zaten al goed in
elkaar waardoor we de selectie
haalden. Normaal spring ik ook
op de grote trampoline maar nu
ligt de focus wel wat meer op de
DMT. Soms train ik samen met de
andere gasten die geselecteerd
zijn voor het WK en me dus zullen
vergezellen tijdens mijn reis in
november. Deze trainingen gaan
dan door in Gent.

“Een week niet
gevallen, is een
week niet goed
getraind.”

Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je mag deelnemen?
Sebastian Ik was natuurlijk dolgelukkig dat ik de minimumnorm
bereikt had!
We wisten dat het mogelijk was
maar dan moest ik wel een persoonlijk record springen en dat
lukte me!

Welke sprongen dien je te doen op
het WK?
Sebastian Nu zou ik kunnen uitpakken met wat vakjargon maar dat
zou niet veel zeggen. Het komt
erop neer dat ik twee reeksen zal
springen van telkens twee sprongen. Iedere sprong bevat een
dubbele salto met tot wel drie
schroeven per sprong.

Welke sprong vind je de moeilijkste
en waarom?
Sebastian Momenteel train ik op
een sprong die we “Miller” noemen. Dit is een dubbele achterwaartse salto gestrekt met drie
schroeven. Deze sprong is nog
heel nieuw voor mij maar toch
probeer ik hem onder de knie te
krijgen zodat ik deze kan uitvoeren op het WK.

Neem je iemand mee tijdens het WK
om jou te steunen en zo ja wie en
waarom?
Sebastian Uiteraard zal mijn
trainer/coach me vergezellen
maar ook mijn mama zal zeker
en vast aanwezig zijn. Dit kan ze
dan combineren met een kleine
citytrip naar Sofia.

is één ding, een mooie prestatie
neerzetten is nog iets anders. Ik
hoop dat ik mijn twee doorgangen tot een succesvol einde kan
brengen. Hopelijk mag ik ooit nog
een keer terug en dan wil ik nog
beter doen! Blijven groeien in mijn
sport, is het ultieme doel!

De dubbele minitrampoline vraagt
heel wat coördinatie en durf. Ik kan
me voorstellen dat het wel eens fout
loopt. Is er zo’n moment dat je je nog
goed herinnert?
Sebastian Als het tijdens een week
trainen niet een keertje mis gaat,
was het wellicht een slechte
week. Door de jaren heen heb ik
zeer goed geleerd hoe ik moet
vallen zonder mezelf te kwetsen.
Toch gaat het af en toe fout
maar over het algemeen mag
ik van geluk spreken. Ik ga hout
vasthouden maar tot nu toe liep
ik nog geen grote blessures op.
Het zwaarste accident was een
val waarbij ik één van mijn tanden stuk sloeg.

Tot slot, wat vind je het leukste aan de
sport?
Sebastian Iedere keer kan ik mezelf opnieuw uitdagen, dat houdt
me scherp! Er is niet zoiets als de
moeilijkste sprong. Elk jaar merk
je dat de sport evolueert en het
niveau hoger wordt. Zo blijft het
altijd spannend om te zien wat
die grote wereldtoppers weer
uit de kast zullen halen op het
volgende WK.

Wij wensen je alvast veel succes toe
en duimen mee!

De dubbele minitrampoline is geen
discipline op de Olympische spelen.
Is het WK dan voor jou de grootste
ambitie?
Sebastian Er zijn zeker nog genoeg uitdagingen waardoor ik
ook zeer gemotiveerd kan blijven
trainen. Het is inderdaad wel zo
dat op competitieniveau het WK
het hoogste doel is. Deelnemen
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VANAF VRIJDAG 17 NOVEMBER TOT ZATERDAG 18 NOVEMBER

Snoezelruimte

Zwemmarathon voor een snoezel- en
speelruimte in Inkendaal
Zwemmen voor het goede doel!
Schud de armen en benen al
maar los want vanaf vrijdag
17 november tot zaterdag
18 november zwemmen we weer
24 uur lang voor het goede doel.
Samen duiken we het water in
voor het revalidatieziekenhuis
Inkendaal in Vlezenbeek. Met de
opbrengst van de zwemmarathon steunen we de inrichting van
een snoezel- en speelruimte voor
kinderen die er revalideren en
naar school gaan.

Zwemmen voor Inkendaal
Inkendaal is een categoraal re-
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validatieziekenhuis waar kinderen
en volwassenen met ernstige
locomotorische en neurologische
aandoeningen of aandoeningen met betrekking tot het hart
en de longen in alle rust kunnen
revalideren. Dit kunnen ze zowel
ambulant als gehospitaliseerd.
Voor de kinderen beschikt het
ziekenhuis over een eigen partiële
daghospitalisatie met geïntegreerde ziekenhuisschool, waar
de kinderen zowel onderwijs, zorg
en revalidatie krijgen.
Inkendaal heeft voor elke doelgroep een gespecialiseerd multidisciplinair team klaar staan.

De snoezel- en speelruimte
Het ingezamelde geld wordt ingezet voor het inrichten van een
snoezel- en speelruimte.
Kinderen met motorische en/of
mentale beperkingen hebben
vaak weinig mogelijkheden om
de dag door te brengen.
De snoezelhoek biedt een comfortabele en veilige plaats waarin
de verschillende zintuigen worden
gestimuleerd door een combinatie van muziek, lichteffecten,
trillingen... Hier kunnen kinderen
met meervoudige beperkingen
terecht om op een aangename

INKENDAAL
IN CIJFERS
manier hun alertheid, aandacht
en concentratie te bevorderen.
Tevens geeft het kinderen de kans
om te exploreren, zich te ontspannen en het wederzijdse contact
en interactie met de familie en
het personeel te verbeteren. In
de speelruimte kunnen oudere
kinderen terecht om een spelletje te spelen op een spelconsole
of om wat televisie te kijken. Op
die manier kunnen ook zij zich
ontspannen en kunnen we hun
tevredenheid en welbevinden
verbeteren.
In 2016 zwommen we samen
1509,9 km en konden we het goede doel steunen met 5.853 euro!
Elke kilometer die we zwemmen
telt en wordt gesponsord door
handelaars, bedrijven en sympathisanten. Kan je zelf niet komen
zwemmen maar wens je het revalidatieziekenhuis Inkendaal toch
te sponsoren? Contacteer dan
zeker de sportdienst!

Nieuw
Dit jaar wordt tussen 00.00
uur en 6 uur de zwembadverlichting gedoofd
en zwemmen we in een
gezellige sfeer van fluo- en
blacklight!

178

AANTAL ERKENDE BEDDEN
OP 1 FEBRUARI 2016

894

AANTAL DAGOPNAMES
MET OVERNACHTING

www.sint-pieters-leeuw.be/
zwemmarathon

Kom tijdens de herfstvakantie met
jouw peuter en/of kleuter naar de
lessen watergewenning.

(bron: MZG)

Een ervaren lesgever zal hen leren
om zich te bewegen en veilig te
voelen in het water. De ouders
mogen met de kinderen mee tot
in het zwembad maar ze hoeven
niet mee in het water te gaan.

24

AANTAL ARTSEN
OP 31 DECEMBER 2015
(bron: IZAG – exclusief artsen in opleiding)

Net zoals ieder jaar is er een
prijsuitreiking op zaterdag
18 november om 18 uur.

WAAR: zwembad Wildersportcomplex, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 14 22.
WANEER: doorlopend vanaf vrijdag
17 november om 17 uur tot zaterdag 18 november 17 uur.

Watergewenning
voor peuters en
kleuters

215

AANTAL VERPLEGEND EN
VERZORGEND PERSONEEL
OP 31 DECEMBER 2015

WANNEER: maandag 30/10,
dinsdag 31/10 en vrijdag 3/11
• peuters (2 tot 4 jaar)
van 9.30 tot 10 uur of
van 10 tot 10.30 uur
• kleuters (4 tot 6 jaar)
van 11 tot 11.30 uur of
van 11.30 tot 12 uur
WAAR: zwembad Wildersportcomplex, Sportlaan 11,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
PRIJS: 15 euro (3 lesdagen,
ingang zwembad, lesgever en
verzekering).

Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 14 22
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

(bron: IZAG – exclusief paramedici)
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WELKOM IN DE BIB!
Spelletjesnamiddagen 2017 - 2018
Elke eerste
vrijdag van
de schoolvakanties

Deelname
is gratis,
reserveren
hoeft niet

16/11

Spelletjesnamiddag en/of -avond
voor volwassenen
Een organisatie van de bibliotheek i.s.m. dienst integratie/taalstimulering
Contact: Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw - Rink 2, 1600 SPL - 02 371 22 64 - bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be

Spelletjesnamiddag
voor kinderen
Elke eerste vrijdag van de schoolvakanties wordt de
hoofdbibliotheek van onze gemeente omgetoverd in
een waar spelparadijs. Van 14 tot 16 uur kan je samen
met je ouders, grootouders, vrienden en schoolkameraadjes een leuk spel komen spelen. Weet je niet hoe
je aan een spelletje moet beginnen? Dan staan onze
vrijwilligers klaar om je de spelregels haarfijn uit te
leggen of om met jou mee te spelen. Van een partijtje
zeeslag tot een spannende egelrace: voor iedereen
valt er wel wat te beleven!
Noteer alvast in jullie agenda
• Herfstvakantie: 3 november 2017
• Kerstvakantie: 29 december 2017
• Krokusvakantie: 16 februari 2018
• Paasvakantie: 6 april 2018
Deelname is gratis, reserveren is niet nodig.

8

Op donderdag 16 november organiseert de bibliotheek in samenwerking met de dienst Integratie/
Taalstimulering een spelletjesnamiddag en -avond
voor anderstalige en Nederlandstalige volwassenen.
Samen spelen we een spannend spel, slaan we een
babbeltje en oefenen we op een leuke manier het
Nederlands. Niet zo bekend met gezelschapsspellen? Geen probleem: een vrijwilliger helpt je graag
op weg! Kom dus zeker langs en beleef samen met
je vrienden, familie of andere spelers een gezellige
spelnamiddag en/of -avond.
Wat: spelletjesnamiddag voor volwassenen.
Voor wie: anderstalige en Nederlandstalige volwassenen.
Wanneer: donderdag 16 november
• van 14 uur tot 15.30 uur
• van 19.30 uur tot 21 uur
Waar: in het bibliotheekpunt dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek.
Prijs: gratis, inschrijven hoeft niet.

• Bibliotheek: T 02 371 22 64
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be
• Dienst Integratie/Taalstimulering:
T 02 371 03 41, integratie@sint-pieters-leeuw.be

Gezelschapspelletjes in de kijker
Met meer dan 500 gezelschapsspelletjes heeft de speel- en taal-o-theek van onze
bibliotheek een uitgebreide collectie met voor ieder wat wils. Niet weten waar te
beginnen? Neem zeker eens een kijkje naar deze aanraders! Je kan de spelletjes
uitlenen in de bib voor een namiddag vol spelplezier!

Smart
Car

De Zilveren
Zuil

Machi
Koro

Trivial Pursuit
Party

Babbelspel
junior

Een houten spel
dat meegroeit met
de vaardigheden
van jouw kind.

Sultan Semih wil
de beste vizier
belonen met goud
uit zijn schatkamer.
Wie snel en behendig te werk gaat
en bovendien wat
geluk heeft met
de dobbelstenen,
krijgt de meeste
zakken goud en
verlaat het marktplein als winnaar.

Je bent net verkozen tot burgemeester van Machi
Koro. Proficiat!
Slaag jij erin om
de grote eisen van
je burgers in te
lossen? Met een
dobbelsteen en je
droom als enige
wapens, moet
je Machi Koro
uitbouwen tot de
grootste stad van
de regio.

1.200 vragen in zes
categorieën! Met
de nieuwe mogelijkheid: ‘vraag
een ander’ kan je
allebei een partje
verdienen als je
de vraag mee kan
beantwoorden.

Het babbelspel junior nodigt kleuters
op een speelse
manier uit om de
eerste sociale en
interpersoonlijke
vaardigheden te
ontwikkelen én te
oefenen.

Vanaf 3 jaar

Vanaf 5 jaar

Vanaf 7 jaar

Vanaf 12 jaar

Vanaf 4 jaar (Taalspel)

VAN 18 TOT 26/11

Voorleesweek
Nestel je zachtjes in de zetel of op het tapijt en laat je meevoeren
met de verhalen van dansende draken, avontuurlijke agenten,
pientere prinsessen, grappige gorilla’s en zoveel meer fantastische figuren. In elk filiaal wordt een halfuurtje lang de meest
meeslepende verhalen voorgelezen.
Wanneer
• Zondag 19 november om 11 uur in Vlezenbeek.
• Woensdag 22 november om 15 uur in Ruisbroek en in
Negenmanneke.
• Zondag 26 november om 11 uur in de hoofdbibliotheek.
Dit jaar staat de voorleesweek in het teken van de voorleespapa’s. Dus mannen (jong en oud): lees dit jaar eens extra voor.
Thuis, op school, in de kinderopvang, op het werk of zelfs in de
bibliotheek! Hoe meer voorleesplezier, hoe beter!
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Herdenking WO I
Deze maand geven we de aftrap van het herdenkingsjaar rond Wereldoorlog I. In 2014 startten we
met diverse activiteiten om deze oorlog, de vele
oud-strijders en gesneuvelden te herdenken. Nu
willen we een laatste keer de krachten bundelen
en eindigen in november 2018 met een Vredesboodschap.
In 2015 plaatsten we in tien straten de portretten
van gesneuvelde soldaten naar wie een straat vernoemd werd. Uit eerbetoon zullen we deze gedurende het hele herdenkingsjaar opnieuw hangen.
En we hebben er nog een tiental bijgemaakt. Aan
jou om ze te ontdekken. Dat kan bijvoorbeeld op
zondag 26 november, tijdens een wandeling onder
leiding van Jan Quinart. We vertrekken om 14 uur
aan het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw en
houden halt bij enkele soldatenfoto’s waarbij we
meer over hun leven en hun oorlogsperiode te
weten komen.
De muzikale aftrap wordt gegeven door Ftakke.
Hij brengt op 12 november een ingetogen herdenkingsmoment op het kerkhof van Zuun. Op 18 november kan je genieten van het klassiek concert
WARnings, meer info op pagina 12.
De hele activiteitenkalender hebben we gebundeld op een handige bladwijzer. Je vindt deze
onder andere in de bibliotheek. Misschien kan
je er ondertussen nog een goed boek over WOI
meepikken?
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65

Van minstens 65 Leeuwse soldaten is bekend dat
ze gesneuveld zijn in de oorlogsperiode. Nog een
tiental soldaten sterven in de periode erna, aan
opgelopen oorlogsverwondingen.

7 november
Op die dag sterven twee
Leeuwse soldaten,
weliswaar met vier jaar
tussen:
• Jan Baptist Bosmans
laat het leven al in 1914 te
Nieuwpoort.
• Gustaaf Debeugher te
Calais in 1918, net voor
het einde van de oorlog.
Op 9 juli 1923 werd de
‘Elststraat’ omgedoopt
naar de ‘Jan Baptist Bosmansstraat’. Deze straat
ligt tussen de ‘Ferdinand
Uylebroeckstraat’ en de ‘Hoogelst’ die de grens
vormt met Lot.

HERDENKINGS
PROGRAMMA
2017-2018

Victor Millaire
Na vier jaar oorlogswaanzin wordt op 11 november
eindelijk de wapenstilstand getekend. Victor Millaire heeft het overleefd! Helaas sterft hij alsnog de
23ste van die maand en zal hij zijn familie niet meer
terugzien…
Meer info over soldaat Millaire?
Kom dan naar de wandeling o.l.v. Jan Quinart
(zie kalender WOI).

Tobie Swalus

Tobie, eigenlijk Tobias, wordt
op 19 mei 1889 te Alsemberg geboren, maar verhuist later naar Sint-PietersLeeuw, in de wijk Brukom.
In oktober 1914 verdedigt
hij Antwerpen met zijn
medesoldaten, maar op 10
oktober kunnen de Duitsers
niet meer gestopt worden.
Zowat 40.000 Belgische
soldaten vluchten naar
neutraal Nederland om
aan krijgsgevangenschap
te ontkomen. Tobie belandt er in een van de vele
tentenkampen en zal op 16 november 1917 door
ziekte geveld worden.

Ook deze oud-strijder kreeg in 1923 een straatnaam
toegewezen. ‘De Tobie Swaluwstraat’, die voordien
de ‘Oude Molenweg’ werd genoemd verbindt de
‘Alsembergesteenweg’ met de ‘Bergensesteenweg’,
kruist de Lubbeek en maakt deel uit van de verkaveling ‘Witte Roos’.
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NOV

2017

-

11

NOV

2018

STRATEN NAAR
SOLDATEN

Ontdek welke Leeuwse straten vernoemd
werden naar gesneuvelde soldaten.
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MUZIKALE HERDENKING
Ftakke
16 uur - kerkhof Zuun

NOV

2017

18

KLASSIEK CONCERT
Warnings
20.30 uur - Sint-Pieterskerk

NOV

2017

26

SOLDATENWANDELING
8 km met gids Jan Quinart
14 uur - start gemeentehuis

NOV

2017

11

SOLDATENWANDELING
8 km met gids Gilbert Pické
14 uur - start Zonnig Leven

MRT

2018

22

THEATERVOORSTELLING
WO I ‘17 - ‘18
20.30 uur - de Merselborre

MRT

2018

6

TORENFEESTEN
Korenfestival & Scala
vanaf 14 uur - Rink

MEI

2018

8&9
SEP

2018

12
OKT

2018

16

NOV

2018

18

NOV

2018

-

15&16 TENTOONSTELLING
SEP
WO I & Sint-Pieters-Leeuw
2018
14 tot 18 uur - CTS (*)
OORLOG EN TERPENTIJN
Lezing door Stefan Hertmans
20 uur – kasteel Coloma
POËZIETHEATER KLAPZOEN
Geert van Hassel en Anemosquartet
20.30 uur - de Merselborre
OORLOGSMONUMENT
Herinhuldiging
15 uur – Rink

KLASSIEKE MUZIEK

Zaterdag 18 november
WARnings
“WARnings” is een productie waarbij een aantal
composities van Johan Sluys zijn samengebracht
waarin “oorlog” vanuit verschillende ooghoeken
wordt benaderd: centraal staat WOI, maar ook
actuele toestanden komen aan bod.
Het wordt een avondvullend programma met hedendaagse klassieke muziek en video, uitgevoerd
door het Aquarius-koor o.l.v. dirigent Marc Michael
de Smet, pianist Stefaan Poelmans, de percussionisten Dimitri Dumon en Mathias Ghesquière en
videasten Toon Van den Brempt en Dries Verheyen.
Dichter Peter Theunynck leest voor uit eigen werk.
Waar: Sint-Pieterskerk Rink.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 18 euro.
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NOV

2018

WOI & SINT-PIETERS-LEEUW
Nieuwe uitgave LEWE

Zondag 12 november 2017
FTAKKE
Muzikale herdenking WO I

www.colomaspl.be/WOI
(*)
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Continental Theological Seminary

Waar: Kerkhof Zuun .
Uur: 16 uur.

IN SAMENWERKING
MET CC COLOMA
LEEUW ART FRAGIEL
MUZIEK

HUMOR

Vrijdag 10 november
PIGBAG Army

Donderdag 23 november
CRISISKOK Joost Van Hyfte

PIGBAG was de naam van de
discobar van Pascal Braeckman
uit de jaren tachtig. Pascal is bekend van o.a. Tomtesteron, Beste
Vrienden, Wauters vs. Waes, …
en gedurende de vier seizoenen
meestal voorzien van een rode
korte broek. Een discobar die
Pascal nieuw leven inblaast, maar
dan live! Hiervoor roept hij de hulp
in van goede vrienden Jan Van
Eyken (De Kreuners) en Axl Peleman (zanger, bassist). Een vrouw
mocht echter niet ontbreken.
Pascals oog viel op duizendpoot
Eline De Munck, een klok van een
stem, waarmee hij in het verleden
reeds fijn samenwerkte.

Het recept voor een avondje
dikke pret!

Van De La Soul tot The Red Hot
Chili Peppers: (her)beleef de 90’s
op een pittige manier!

Men neme:
275 gr. gulle lach
15.0 gr. vette knipoog
150 gr. portemonneeprofijt
50 gr. culinaire kennis
15 gr. rauwe muziek
15 gr. sfeer en gezelligheid
En een snuifje sarcasme. Gooi
alles in een heerlijk gestoffeerde
theaterzaal, zet je neer en geniet.
CRISISKOK is de nieuwe show van
Joost Van Hyfte.
Waar: de Merselborre.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 14 euro.

Waar: loods Topstraat.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 14 euro.

Kwetsbaar, breekbaar, broos,
teer, fijn, frêle, geen stabiliteit
bevattend, vergankelijk, niet
sterk; een stoet van mogelijke betekenissen. Als je op dit
begrip evenzoveel kunstenaars
loslaat is het resultaat caleidoscopisch.
Het zal het fragiele tonen, in
letterlijke zin door specifiek
materiaalgebruik en compositie of eerder via een figuurlijke,
inhoudelijke benadering. Kiest
de kunstenaar een kleinood of
niemendalletje of eerder een
rotsblok op een helling op zoek
naar evenwicht?
Fragiel is een wankel woord. Het
draagt het besef van de breuk
in zich, de limieten zijn nabij.
Kortom, een woord voor zoekende mensen met pit in een
eindig universum.
Vernissage: 10 november om
20 uur.
Tentoonstelling:
• 11 november van 10 tot 18 uur.
• 12,18,19 november van 14 tot
18 uur.
Waar: kasteel Coloma.
Inkom: gratis.

KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE
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