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14 tot 24 november

Week van de Smaak
Van 14 tot 24 november genieten we weer ten volle
van de Week van de Smaak; een evenement dat
groot en klein kennis laat maken met en genieten
van diverse eetculturen. Deze editie laten we onze
meest artistieke kant zien en brengen we onze eet
cultuur in contact met kunst! Ook onze jeugddienst
haakt in op de Week van de Smaak en verrast met
leuke, culinaire activiteiten.

Ouder-kind Workshop Bento met brood:
Wanneer? Zaterdag 16 november van 10.30 tot 12 uur.
Waar? Zolder Laekelinde, Lotstraat 6, 1600 Sint-PietersLeeuw.
Voor wie? Kinderen van 6 tot 12 jaar met volwassene.
Prijs? 30 euro per duo.
Meenemen? Een grote snijplank, een scherp mes en
een kleine schaar.

Workshop Maak je eigen Bento Box:

Workshop Bento met rijst:
Wanneer? Zaterdag 16 november van 13 tot 14.30 uur.
Waar? Zolder Laekelinde, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor wie? Jongeren vanaf 12 jaar.
Prijs? 15 euro per persoon.
Meenemen? Een grote snijplank, een scherp mes en
een kleine schaar.

Bento is gezond, gevarieerd en creatief eten dat
mooi wordt opgemaakt op een bord of in een
lunchtrommel voor volwassenen en kinderen. Het komt
oorspronkelijk uit Japan waar men gebruikt maakt van
bento boxen: Japanse lunchtrommels met meerdere
lagen of vakken waarmee je het eten van elkaar
gescheiden kunt houden. In Japan is het een kunst om
de bento box zo leuk en origineel mogelijk te maken.
Een Japanse bento lunch bestaat officieel uit 2 delen
koolhydraten zoals rijst of pasta, een deel eiwit zoals
vlees, vis, melk, kaas en eieren en 2 delen fruit en/of
groenten. Bento en kinderen zijn een gouden combinatie want als ouder wil je graag dat kinderen gevarieerd eten; met bento wordt dat veel gemakkelijker!
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Workshop Knabbelkunst:
We duiken in de wondere wereld van Willy Wonka
en Ratatouille en laten ons inspireren door a
 llerlei
eetbare materialen die wonderwel erg leuk teken
materiaal blijken te zijn. Zo gaan we aan de slag
met bloemsuiker, druppels olie, snuifjes zout en korrels
peper. We maken verf van een eierdooier, schilderen
op versteend brood en brengen de finishing touch
aan met vloeibare chocolade.
Wanneer? Zaterdag 16 november van 15 tot 17.30 uur.
Waar? Zolder Laekelinde, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor wie? Voor kinderen van 6 tot 9 jaar.
Prijs? 10 euro.

18 november

Workshop De Proeftoren:
Een workshop die gericht is naar kindjes van
2,5 tot 6 jaar met moeilijk eetgedrag. De workshop draait helemaal rond het en blootstellen
aan allerlei fruit- en g
 roentesoorten, zonder
te forceren om te moeten proeven. Het zijn
in de eerste plaats eerder banale groenten
en fruit. Een t omaat, wortel, paprika, druif of
peer is voor een moeilijke eter al een uitdaging
genoeg. De k
 inderen mogen ruiken, voelen,
likken, proeven (en weer uitspuwen) maar ze
moeten niets. Dit is waar de Proeftoren om
draait: proeven in stapjes, blijven aanbieden
(niet opgeven!), positief aanmoedigen en het
al spelenderwijs leren proeven bij de maaltijd
of tussendoor als leermoment.
Wanneer? Zaterdag 16 november
van 9 tot 10 uur.
Waar? Zolder Laekelinde, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor wie? Voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.
(Groot)ouders blijven aanwezig tijdens deze
workshop.
Prijs? 7 euro.
Inschrijven voor een workshop? Dat kan via
spl.ticketgang.eu of kom even langs bij de
jeugddienst, Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 370 28 81.

De kracht van
positieve gedachten

Veel kinderen en jongeren piekeren en maken zich
zorgen over dingen die kunnen gebeuren of over
gebeurtenissen die ze lastig vinden. Hun pieker
gedachten kunnen een invloed hebben op hun
humeur of gedrag. Zo kan het gebeuren dat een kind
of jongere zich vaak terugtrekt, driftbuien krijgt,
gaat bedplassen, angstig wordt, slaapproblemen
krijgt, niet meer naar school wilt of elke dag hoofdof buikpijn heeft.
Als ouder is het best moeilijk om hier op een goede
manier mee om te gaan. Tijdens deze infoavond
bespreekt kinder- en jongerenpsycholoog, Jana
Breda, hoe je je kind positief kan leren denken om
de beste versie van zichzelf te zijn. Want door anders
te denken, verandert hun gevoel en gedrag. En zo
worden ze de baas over hun eigen piekerfabriek!
Wanneer? Maandag 18 november.
Uur? Van 19 tot 21 uur.
Waar? Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 8,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Inschrijven? Deze infosessie is gratis, inschrijven
verplicht via www.sint-pieters-leeuw.be/huisvanhetkind
Huis van het Kind, Arthur Quintusstraat 20,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 06 47,
huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be
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ZONDAG 24 NOVEMBER

Voorleesweek in de bib
DONDERDAG 21 NOVEMBER

Hajo Beeckman

Hoe geraken we ooit af
van de verkeersellende?
Het verkeer in België zit in de knoop. Op slechte
dagen staat een groot deel van het land stil. Uw
dagelijkse gids door de files op de Vlaamse snelwegen
is VRT-verkeersanker Hajo Beeckman. Vanuit een
bevoorrechte positie volgt hij ook de laatste trends in
mobiliteit. Ondanks de recente populariteit van de fiets
blijft de liefde van de Belg voor zijn auto nog steeds
legendarisch, en dus staat hij dagelijks in de file.
Om uit die verkeersknoop te geraken, pleit Hajo
Beeckman voor meer samenwerking en heldere
keuzes in het beleid. Niet alleen op papier, maar ook
in de uitvoering. En de overheid kan niet alles oplossen; ook burgers en bedrijven zullen bewuste keuzes
moeten maken. In een vaak emotioneel debat zoekt
hij naar rationele elementen – vooruit is de weg!

Wanneer? Donderdag 21 november van 20 tot 22 uur.
Waar? Roosezolder, kasteel Coloma.
Inkom? 5 euro.
Inschrijven kan via www.sint-pieters-leeuw.be/onlineticketverkoop of aan de balie van de bibliotheek.

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en
oud. De Voorleesweek loopt van 16 tot 24 n
 ovember
en staat in het teken van ‘voorleesrituelen’. Elke
avond een verhaaltje na het tanden poetsen, elke
dag een leuk fragment voor de schoolbel luidt,
elke ochtend een gedicht bij de groentepap in het
kinderdagverblijf … Wat is jullie voorleesritueel?
Van voorlezen een vaste gewoonte maken; daar
draait het om!
Ook de bib heeft als ritueel om een voorleesmoment
aan te bieden tijdens de Voorleesweek. Zet je schrap
en vertrek op voorleesavontuur! Spring op het vliegtapijt en dan ontdekken we samen enkele verhalen
van over heel de wereld: verhalen uit het dorp van
je oma, uit Iran, Rusland, West-Afrika of Amerika. En
ouders, wees gerust, we zijn op tijd terug thuis voor
het middageten.
Voor jonge avonturiers van 3 tot 7 jaar.

Wanneer? Zondag 24 november om 11 uur.
Waar? In de hoofdbib.
Inschrijven is niet nodig.

Ben je lid van de bibliotheek?
Dan kan je gratis b
 ijleren, waar en wanneer je wil.
Je kan kiezen uit een selectie van 30 cursussen.
De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend: digitale
vaardigheden, talen, gezondheid … De trainingen
bestaan uit modules theorie en praktijkopdrachten.
Bijkomend krijg je elke maand ook toegang tot een
‘webinar* van de maand’.
Wat heb je nodig?
• een pc, tablet of smartphone en toegang
tot het internet
• een Mijn Bibliotheek-profiel
(Nog geen profiel? Vraag ernaar in de bib!)

Aan de slag!
1 Bezoek het online leerplatform;
https://academieportal.nl/onlinelerenmetdebib
2 Meld je aan met je Mijn Bibliotheek-profiel;
3 Selecteer de cursus die je wil volgen.
https://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/
onlinelerenmetdebib
Nog vragen? Of nog geen lid van de bib?
We helpen je graag verder in de bib!
*Een webinar is een samenvoeging van de woorden
‘Web’ en ‘Seminar’. Het is een evenement op internet waarbij er alleen een online publiek aanwezig is.

VRIJDAG 6 DECEMBER

Speel mee met het dictee!
Op vrijdagavond 6 december om 20 uur verwelkomen
we je graag in de hoofdbibliotheek om deel te nemen
aan De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden.
Het Groot Dictee der Nederlandse taal was jarenlang
een wedstrijd in het correct spellen van de Nederlandse
taal. Tot 2016 kwam de wedstrijd op de Nederlandse en
Vlaamse televisie. Deelnemers waren bekende en minder
bekende Nederlanders en Vlamingen. Kijkers konden thuis
ook meedoen. Jammer genoeg stopte het Groot Dictee
in 2017 op de televisie. In Mechelen vond de bib dat jaar
het Groot Dictee echter opnieuw uit en met succes. Dat
succes is ondertussen overgewaaid naar heel Vlaanderen.
Je hoeft geen spellingkrak te zijn om mee te doen.
Het Groot Dictee Heruitgevonden is een dictee voor een
breed publiek, iedereen kan deelnemen. Het gaat niet alleen
om correct spellen: taalplezier en creativiteit staan centraal.
Het spel start om 20 uur stipt in de hoofdbibliotheek en
dat simultaan in meer dan 100 bibs over heel Vlaanderen.
Trommel je taalminnende vrienden op en speel mee!
Wat valt er te winnen? Toffe prijzen en eeuwige roem.
Het aantal deelnemers is beperkt dus vooraf inschrijven
is noodzakelijk. Inschrijven kan via
sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/grootdictee,
T 02 371 22 64 of aan de balie.

Philippe Roose
Op 15 juni 2019 kocht onze gemeente op een veiling de bijzondere briefwisseling aan van de families Roose en
Coloma. Deze briefwisseling dateert van circa 1690 tot 1760; de periode waarin het Coloma kasteel in handen
kwam van de familie. Drie broers werden in die tijd achtereenvolgend ‘heer van Leeuw’, nadat ze de titel
overerfden bij het overlijden van de oudere broer. Zo was Jan Karel heer van 1694 tot 1704, volgde Ambroise
hem op van 1704 tot 1720 en nam Philippe Roose de fakkel over van 1720 tot zijn overlijden in 1751. Het is die
laatste waar we deze maand op inzoomen in Erfgoed Express.

1693

Philippe Frans Pierre Roose wordt in 1693 g
 eboren
als jongste kind van het gezin. Waarschijnlijk werd
hij geboren in Mechelen waar zijn vader lid was van de
‘Grote Raad’, het hoogste rechtscollege binnen onze regio.
Het is zijn vader Jan, die Sint-Pieters-Leeuw tot baronie weet
te verheffen en zich dus als eerste baron van Leeuw mag
noemen. Philippe Roose was niet alleen de vierde baron van
Leeuw maar ook schout van Mechelen, waar hij een soort
politionele macht uitoefende. Hij drukte zonder twijfel zijn
stempel op het domein van kasteel Coloma. De bouw van
het koetshuis en de verlenging van de hoofddreef tot de
Joseph Depauwstraat zouden van zijn tijd dateren.

Eugenie
Philippe huwt met Marie Caroline Françoise van der Gracht.
Hun enige dochter, Eugenie, zou later trouwen met de heer
van Coloma. Het meest zichtbare spoor van de passage
van het gezin Roose – van der Gracht in onze gemeente,
vind je vandaag terug in het koor van de Sint-Pieterkerk.
Daar staat de grafsteen van Philippe en zijn vrouw, Marie.

© Tineke De Vos

De briefwisseling van de families Roose en Coloma.

De grafsteen
Bovenaan de wapenschilden van het echtpaar dat hier b
 egraven is, zie je links 3 rozen in
een V voor Philippe Roose en rechts 3 eenden
voor de familie van der Gracht. Bij de voorouders van Roose, aan de linkerkant van het
wapenschild, herkennen we veel bekende
namen zoals Kinschoot, de Ram en de Varick.
Onderaan, na de opsomming van zijn titels,
staat de sterfdatum van Philippe. Dat was
2 september 1751. Nog wat lager staat 27
oktober 1775 vermeld: de sterfdatum van zijn
vrouw, Marie.

© KIK-IRPA, Brussel
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Van het financieel beheer tot leuke anekdotes
De brieven bieden een unieke kijk in het zakelijke, professionele en persoonlijke leven van de
adellijke bewoners. Naast Leeuw waren Roose en
Coloma ook heer van talloze andere domeinen
verspreid over het huidige België. Om hun landgoederen te onderhouden en financieel te beheren, was er een continue briefwisseling met lokale
ondernemers en andere hoogwaardigheids
bekleders nodig. Leuke anekdotes over de
aankoop van oorbellen en koosnamen voor
hun kinderen brengen ons dan weer dichter bij
het f amilieleven van deze edellieden. Ook de
tijdsgeest van de zeventiende en achttiende
eeuw wordt in deze brieven mooi weergeven.
De angst voor de oorlogsperikelen en de voortdurende aanwezigheid van militaire troepen is
een terugkerend onderwerp in de vele brieven.

Het dagboek van de baron.
Bovendien kunnen we de brieven leggen naast
een dagboek van de baron dat wordt bewaard
in de universiteitsbibliotheek van Gent.
Beide bronnen naast elkaar geven ons een
beeld van de kennissenkring waarmee ze contact
onderhielden, maar vooral ook van de d
 agelijkse
beslommeringen die kwamen kijken bij het
bestuur van een land als Leeuw. Zo werden huurgelden geïnd, bijvoorbeeld voor de watermolen
waarvan hij eigenaar was, moesten de nodige
bruggen en wegen onderhouden worden waarvoor dan weer werkmannen moesten gezocht en
betaald worden …

Obiit
In de provincie Namen vinden we in de gemeente
Jemeppe-sur-Sambre, de deelgemeente Onoz. In de
kerk van Onoz, ook eigendom van de familie Roose en
vermeld op de grafsteen, hangt een obiit (rouwbord) van
Philippe Roose.

© KIK-IRPA, Brussel

Centraal zie je een vermelding naar de familie Roose,
geflankeerd door de wapenschilden van zijn voorouders.
Helemaal bovenaan staat de verwijzing naar zijn ouders:
Jan Roose en Marie Thérèse de Varick.
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KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE

Zondag 10 november
Concerten

MUZIEK

Pluto was a planet
MUZIEK

Bram & Lennert
Wie kent ondertussen het N
 inoofse
duo Bram & Lennert niet? Met
hun twee gitaren veroveren
ze het publiek en maken ze
er een waar feestje van.

De naam van deze nieuwe groep verraadt al enigszins het soort muzikale feestje dat Danira en William willen bouwen; muziek uit de tijd dat
Pluto nog een planeet was. Pluto mag dan sinds midden 2016 gedegradeerd zijn tot ‘dwergplaneet’, de band belooft liedjes van pakweg
1990 tot nu. Zeg maar millennium-hits van Will Smith en Beyoncé over the
Spice Girls en Linkin Park tot Britney Spears en zelfs Wim Soutaer. Pluto was
a planet belooft al dat swingende materiaal in een wervelende show vol
dansbare medleys te verpakken. Aan de microfoons staat presentatrice
Danira Boukhriss en comedian William Bouva. Dat gaat ongetwijfeld
vuurwerk geven met de muzikale ruggengraat Tim Tielemans, Toon
Smet, Thomas Van Achteren en Laurens de Schutter.

MUZIEK

For The Record

De heren van For the Record sleuren zich steevast een lumbago met hun
platenzakken propvol vinyls van vroeger tot nu … Dit met maar één doel;
jullie al dansend de nacht in sturen.

Uur? 19.30 uur.
Waar? Loods in de Topstraat,
Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? 14 euro.

10

MUZIEK

Donderdag 14 november
Eriksson Delcroix: Eerie Square
dances of the future
Na hun debuut ‘Forever’ uit 2014,
de opvolger ‘Heart Out Of Its
Mind’ uit 2016 en het een jaar
later verschenen ‘Magic Marker Love’ voelen Bjorn Eriksson,
Nathalie Delcroix en hun vijf
koppige orkest de onbedwing
bare behoefte om de melan
cholie, die de rode draad van
deze drie albums vormde, even
op te bergen en een zwierig
dansje te placeren.
Opgewekt stappen Eriksson en
Delcroix uit het donker, zelfver
zekerd verlaten ze hun natuurlijke
omgeving, hun muzikale ‘comfortzone’. Nog altijd met één
been in het Amerikaanse moeras,
vastgezogen in de bluegrass,
rockabilly en de cajun, maar met
het andere been in de zompige
Belgische klei. Twee werelden,
één verlangen: let’s dance!

Uur? 20.30 uur.
Waar? De Merselborre,

MUZIEK

© Peter Vit

MUZIEK

Vrijdag 29 november.
Jazzfestival: Denise Gordon

Zondag 1 december
Sonos Ensemble

Denise Gordon moeten we hier
in België niet meer voorstellen.
De uit Engeland komende
zangeres is al meer dan 20 jaar
te horen en te zien op inter
nationale podia. Haar inspiratie
voor de g
 ospelmuziek en oude
stijl van jazz haalde ze uit haar
Caraïbische roots, New Orleans
en van voorbeelden als Mahalia
Jackson en Louis Armstrong.

Sonos is een jong en dynamisch
ensemble dat domein overschrijdende projecten op poten zet.
Klassieke muziek met een twist.
Sonos bestaat uit strijkers (viool, altviool, cello, contrabas), piano en
blazers (klarinet en hobo). Het ensemble konden we al bewonderen
op verschillende Belgische podia
zoals Velinx in Tongeren, t ijdens
de cultuurmarkt in Antwerpen en
diverse zalen in Brussel.

Haar liefde voor New Orleans
kan ze niet wegstoppen en
daarmee is ze ook regelmatig
te gast in deze stad of ‘million
dreams’. Denise brengt je met
haar muziek van de kerk naar big
band, over New Orleans, en dit
met haar aanstekelijke lach en
enthousiasme die ze uitstraalt
naar het publiek.

Uur? 15 uur.
Waar? Sints-Pieters-Kerk, Rink,
Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? 18 euro.

Uur? 20.30 uur.
Waar? De Merselborre,
Schaliestraat 2,
1602 Vlezenbeek.
Prijs? 18 euro.

Schaliestraat 2,
1602 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? 16 euro.
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PROJECTEN IN SAMENWERKING
MET VERENIGINGEN
8, 9, 10, 16 en 17 november
Expo LeeuwArt
Ont-moeten of weg van het moeten, op weg
naar meer spontaniteit en het zomaar’en … éénzaam, tweezaam, veelzaam. Met deze woorden
dompelt LeeuwArt je tijdens hun jaarlijkse expo
opnieuw onder in kunstwerken van R. Cornelis,
G. Corthals, M. Defossez, B. D’Herde, T. Feyen, M.
Goossens, J. Michiels, C. Touchant, P. Troucheau,
H. VanImpen en B. Vansant.

Expo? 8, 9, 10, 16 en 17 november telkens van 14
tot 18 uur. 11 november van 10 tot 18 uur.
Vernissage? 8 november om 20 uur.
Waar? CC Coloma
Info? Cine.touchan@gmail.com

22, 23 en 24 november
Toneel Kato – What’s up James?
Al meer dan 30 jaar brengt de toneelvereniging
Kato komedie in dialect en algemeen Nederlands.
Dit jaar verrast de vereniging het publiek met ‘Wat
nu James?’, een klucht door Julia Engelen.

Wanneer? Vrijdag 22 en zaterdag 23 november om
20 uur. Zondag 24 november om 15 uur.
Waar? Parochiecentrum Sint-Stevens,
Negenmanneke.
Info en tickets? Rita Donvil, rita.donvil@telenet.be,

De Leeuwse
kunstacademie
start met lessen
kunstgeschiedenis
Vanaf november 2019 krijg je in de Leeuwse Kunstacademie de unieke kans om je om de 14 dagen
op woensdagavond van 18 tot 21 uur te laten
inspireren door een verfrissende en brede kijk op
de wereld van de vroegere en actuele kunsten.
Je hoeft geen kunstopleiding te volgen in de
ateliers van de L eeuwse Kunstacademie. Dit is een
theoretische lessenreeks kunstgeschiedenis waarvoor je je apart kan inschrijven. Kunsthistoricus, Peter
Jonnaert vertrekt telkens vanuit v
 errassende invals
hoeken en vraagstellingen en bespreekt kunst in
de ruime zin van het woord: ook film, fotografie en
architectuur komen in zijn lessen ruim aan bod.
Elke sessie krijg je een honderdtal concrete kunst
werken gepresenteerd. We nemen de tijd voor
dialoog en gaan dieper in op de getoonde kunst
werken in een open, leuke en niet schoolse sfeer.
Eén keer per maand neemt Peter zijn leerlingen op
zondag mee naar een museum of een tentoonstelling.

Prijs: 100 euro voor een volledig schooljaar
(2 woensdagavonden en 1 zondag per maand).
kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be
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Gezocht? Gevonden!

Word jij model voor de cover van ons
gemeentemagazine?
Voor elke infoLeeuw/Leeuw Leeft zetten we
samen met onze fotografe alles in het werk om
jullie maandelijks een mooie cover te bezorgen.
Gelukkig kunnen we regelmatig rekenen op
Leeuwenaars die ons daarmee willen helpen en
graag een keertje op de cover staan. Toch zijn
we nog steeds op zoek naar modellen voor onze
covers! Heb jij zin om eens met een p
 rofessionele
fotografe aan de slag te gaan? Wil je jezelf van
je leukste kant tonen en sta je graag voor de
camera? Jong of oud, klein of groot, volslank of
slank, blond of bruin, ervaring of niet … het maakt
allemaal niet uit, zolang je maar met een goede
portie ‘goesting’ voor de lens staat.

Interesse?
Stuur een mailtje met je naam, leeftijd, telefoonnummer en mailadres naar communicatie@
sint-pieters-leeuw.be. Vermeld zeker ook je
hobby’s: zo kunnen we je misschien inzetten
tijdens een shoot die helemaal bij jou past!
Nieuwsgierig of vragen?
Dan kan je terecht op het nummer T 02 371 63 21
of communicatie@sint-pieters-leeuw.be. Op
www.sint-pieters-leeuw.be/infoleeuw kan je alvast
een blik werpen op de covers van de vorige edities.
Hopelijk tot snel!

18 tot 24 december

Doe jij mee aan de Warmste Week?
Tijdens de Warmste Week van 18 tot 24 d
 ecember zetten tal van vzw’s zich opnieuw in voor het goede
doel. We lopen km’s tegen kanker, bakken cake om kansarme kinderen te steunen, v
 erkopen soep om
gezinnen met een kind met levensbedreigende ziekte op vakantie te laten gaan … iedereen zet zijn/
haar beste beentje voor! Neem jij als Leeuwenaar deel aan een actie die je in de kijker wil zetten?
Kan je actie nog een duwtje in de rug gebruiken? Stuur dan zeker een mailtje naar communicatie@
sint-pieters-leeuw.be. Wij zetten in volgende Leeuw Leeft je actie graag nog wat in de verf. We wensen
iedereen veel succes toe!
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