
NOVEMBER

2020

© Tineke De Vos 



november Lezers 
maak je 

Lezers 
maak je 

Lezers 
samen

maak je 
samen

maak je VOOR
LEESWEEK

21-29 NOVEMBER
2020

IEDEREEN LEEST
PRESENTEERT

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door 
Literatuur Vlaanderen en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin.

V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie: Fatinha Ramos — vorm Kris Demey

pag. 04
Bibliotheek

2



Lezers 
maak je 

Lezers 
maak je 

Lezers 
samen

maak je 
samen

maak je VOOR
LEESWEEK

21-29 NOVEMBER
2020

IEDEREEN LEEST
PRESENTEERT

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door 
Literatuur Vlaanderen en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin.

V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie: Fatinha Ramos — vorm Kris Demey

pag. 13
Atelier

Doeterietmee

pag. 08
CC Coloma

pag. 12
Sporttalent

pag. 10
Ergoed express

pag. 06
Zwemmen in
coronatijden

3



4

VAN 21 TOT 29 NOVEMBER

Voorleesweek 2020
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en 
oud. Tijdens de Voorleesweek zet de bibliotheek 
graag het belang én het plezier van voorlezen in de 
kijker, want voorlezen doet je nieuwe werelden ont-
dekken. Van stoere prinsessen tot gekke krokodillen 
en dansende pinguïns. Allemaal maken ze span-
nende belevenissen mee.

Dus zet je schrap en kom mee op voorleesavontuur! 
In elke bib zorgen we voor een halfuurtje voorlees-
plezier. Het is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Voor wie? Jonge avonturiers van 3 tot 7 jaar.
Waar en wanneer?
• Ruisbroek – kasteel Hemelrijck:
 woensdag 18 november om 15 uur.
• Hoofdbib - kunstacademie:
 zondag 22 november om 10.30 uur.
• Negenmanneke – filiaal (voor opening):
 zaterdag 28 november om 9.30 uur.

INFO EN INSCHRIJVINGEN 

sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/voorlezen
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WOENSDAG 25 NOVEMBER

Spiekpietjes minimusical 
Geen klassiek voorleesmoment in Vlezenbeek, maar wie 
kent de boeken van Thaïs Verheyden over de spiek-
pietjes niet. Deze kleine vriendjes van Sinterklaas verstop-
pen zich in huis en in de klas om te kijken hoe braaf de 
kinderen zijn en wat ze op hun verlanglijstje hebben. In 

deze musical leren we wat je allemaal moet doen om een echt spiekpietje te zijn.

Wanneer? Woensdag 25 november om 15 uur.
Waar? De Merselborre.
Prijs? 14 euro of 8 euro voor wie nog in de magie van de Spiekpietjes geloven (-26 jaar).
Ticketverkoop? www.colomaspl.be.
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LEZING ZONDAG 15 NOVEMBER

Leven onder V-bommenterreur
door auteur en historicus Pieter Serrien

Een verrassende lezing over een van de meest ingrij-
pende oorlogsfeiten voor België en Nederland: de 
vliegende bommen. Dat mag je verwachten van 
auteur en historicus Pieter Serrien. 

Bij de naar schatting 9.000 V-bommen die op België 
vielen, kwamen meer dan 8.000 mensen om. Ook in 
Sint-Pieters-Leeuw zijn enkele verrassende linken te 
leggen met V-bommen. Getuigenissen, bewegend 
beeld, uniek fotomateriaal en een bevlogen spreker 
staan alvast garant voor een boeiende lezing.

Vqn auteur Pieter Serrien verscheen in september 
2016 het boek 'Elke dag angst', waarin de getuigen 
van de V-terreur een stem kregen: niet alleen de 
slachtoffers, maar ook de hulpverleners, de gealli-
eerde soldaten, de Duitse daders, de Nederlandse 
omwonenden van de lanceerinstellingen en de ge-
vangenen van Dora komen aan het woord.

Wanneer? Zondag 15 november om 10.30 uur.
Waar? Zaal Zonnig Leven,
Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.

De lezing is gratis, maar gelieve een ticket te reser-
veren via www.colomaspl.be.

dienst Erfgoed,
T 02 371 22 62, 
erfgoed@sint-pieters-leeuw.be
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Nieuwe uitgave van Lewe …

“De Congregatie van 
Sint-Antonius van Padua  
te Sint-Pieters-Leeuw”  

Dit Lewenummer brengt 
de geschiedenis van 
de congregatie die het 
klooster in Sint-Pieters-
Leeuw liet bouwen. Een 
verhaal van meer dan 
anderhalve eeuw. De 
congregatie had ook 
bijhuizen in Zuun, Negen-
manneke, Liedekerke en 
Huizingen.

Deze studie brengt ons 
inzicht hoe deze congregatie in 1862 ontstond, hoe 
ze vooral actief was rond onderwijs en ouderenzorg, 
maar ook hoe ze zich maatschappelijk engageer-
de, en niet in het minst tijdens WO II. We krijgen een 
beeld van hoe de congregatie was georganiseerd, 
waar ze haar middelen haalde en hoe ze zich inte-
greerde in het dorp. Het verhaal leert ons ook hoe 
de activiteiten van de congregatie, door het dalend 
aantal roepingen, uiteindelijk werden overgedragen 
aan leken. Op deze manier ging er niets verloren wat 
met zoveel inzet was opgebouwd.

Dit nummer bevat een schat aan unieke foto’s, zowel 
van binnenin het klooster, als van de buitenzijde, 
doorheen de tijd. In de bijlage staat een lijst van alle 
kloosterzusters die er zijn geweest.

Lewe is een uitgave van de Gemeentelijke Werk-
groep voor Streek- en Volkskunde.

Info boek

Auteurs: Jan De Backer en Kristien Van Hecke.
Pagina’s: 162 pagina’s. 
Verkrijgbaar:
• gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde;
• heemkunde@sint-pieters-leeuw.be; 
• hoofdbibliotheek aan de Rink.
Prijs?
• 6 euro.
• Een jaarabonnement op de publicaties van de  

werkgroep kost 8 euro.
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Zwemmen in 
coronatijden

Etentjes, evenementen, samen 
sporten … Leuke dingen die we 
tijdens de lockdown moesten 
missen en die ook na meer dan 
een half jaar coronacrisis nog 
altijd niet eenvoudig zijn. Zwem-
men hoort daar ook bij. Is het wel 
safe om met z’n allen in één groot 
bad te plonsen? Dat kan zeker, 
maar dan wel volgens de nodige 
coronaregels.

Zo werden de openingsuren 
lichtjes aangepast om het perso-
neel de mogelijkheid te geven om 
tussendoor de nodige ontsmet-
ting te verrichten. Aan de ingang 

wordt handgel voorzien en op de 
vloer worden wegwijzers aange-
bracht. Er wordt zoveel mogelijk 
éénrichtingsverkeer toegepast. 
Safety first!

Voor je daadwerkelijk het water 
in kan, vragen we je om bij 
aankomst jouw zwemkledij al 
aan te trekken onder je gewo-
ne kleding. Douchen vóór het 
zwemmen is verplicht, erna is 
verboden. Uiteraard geldt overal 
de anderhalve meterregel. Zo, 
tijd om baantjes te trekken! Maxi-
maal één uur, maar wie dat al 
volhoudt, is een pro!
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In het zwembad - dat anders 
wordt ingedeeld - worden maxi-
maal 50 zwemmers/bezoekers 
toegelaten. Er is 1 baan voor 
snelle zwemmers, 1 baan voor 
middelmatige zwemmers en 1 
voor trage zwemmers. Aan jou 
om te bepalen in welke baan jij 
thuishoort. 2 brede banen wor-
den voorzien voor zwemlessen 
en recreatief zwemmen. Jazeker, 
waterpret kàn ook in deze tijden!

Verenigingen regelen zelf op 
welke manier ze hun sport aan-
bieden, maar moeten uiteraard 
ook rekening houden met een 
aangepast reglement.

Zij zijn alvast blij dat hun hobby in 
deze periode mogelijk blijft …

MEVROUW FRANÇOISE VANDERSTEEN,
voorzitster Zwemclub De Waterleeuwen

”Wat de trainingen betreft is er sowieso wat veranderd. Meer 
zwemuren betekent immers dat we meer trainers moeten inzetten. 
Ook de zwemgroepen werden heringedeeld naar aantal en leeftijd.

In en rond het zwembad verloopt alles gesmeerd. Onderhoudsper-
soneel en redders doen hun best om alles op een veilige manier te 
laten verlopen. Er zijn zwemmers die wegblijven vanwege Covid-19, 
maar de meerderheid komt terug.”

BRUNO,
Duikclub De Watertrollen en -duivels

“Voor de Watertrollen & -duivels is het een eigenaar-
dige, maar boeiende periode.

Het begon al voor de coronacrisis. In januari sloot ons 
zwembad wegens het massaal loskomen van vloer-
tegels. Gelukkig konden wij voor onze training tijdelijk 
op zondagavond terecht in Dilkom. 

In maart kwam de lockdown en stopte onze werking 
abrupt. Pas midden mei konden wij onze buitendui-
ken hervatten. Eerst schoorvoetend in Vlaamse duik-
vijvers, vanaf midden juni ook in Zeeuwse wateren en 
Waalse steengroeven. Onze geplande duikstage in 
Spanje hebben wij echter verdaagd naar volgend 
jaar. 

Ondanks corona was de zomer een succes. Vele 
leden hadden hun buitenlandse reizen afgeblazen 
en kwamen nu massaal naar onze buitenduiken. Wij 
sloten de mooie zomer af met een 'corona aange-
paste' duikstage aan de boorden van het Grevelin-
genmeer.

In september herstartte onze training in het Wilder-
sportcomplex. Het is wel even wennen aan de coro-
namaatregelen. Het zwembad is verdeeld in afge-
bakende trainingszones waarin iedere trainingsgroep 
traint zonder contact met andere groepen. Mond-
kapjes, vaste uurschema's, looprichtingen, voorin-
schrijvingen voor de training, registratie van iedereen 
(ook de ouders) … maken het wat ongewoon. Maar 
nu, een maand later, verloopt alles vlot.

Voor de Watertrollen & -duivels is 2020 zeker geen 
slecht jaar. Was de lente maar niets, de zomer was 
drukker dan anders. Hopelijk brengen de laatste 
maanden van 2020 geen verrassingen meer en kun-
nen wij dit jaar mooi afsluiten."

DE REDDERS,

“Onze redders zijn blij dat ze hun job kunnen 
blijven uitoefenen. Het sluitingsuur is vervroegd, 
19 uur i.p.v. 19.45 uur  en dat is zeer welkom 
om de kades, de trappen, de zitbanken en het 
materiaal te kunnen poetsen en ontsmetten.

De bezoekers melden dat ze tevreden zijn 
opnieuw te kunnen zwemmen, ondanks de 
opgelegde maatregelen en het beperkt aan-
tal bezoekers.

De verplichting om een mondmasker te dra-
gen bij het rondlopen op de kade wordt goed 
opgevolgd.”



8

KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE

Woensdag 25 november
Spiekpietjes
De Spiekpietjes Minimusical

In ‘De Spiekpietjes Minimusical’ zorgt het energieke 
pietenduo met hun mooie zang, leuke dansjes en 
heel veel humor voor een perfecte familie-
namiddag! Met behulp van verschillende 
instrumentjes en rekwisieten maken ze deze 
voorstelling tot een dynamisch en interactief 
kinderspektakel. In deze musical leren we wat je 
allemaal moet kunnen om een ECHT Spiekpietje te 
zijn. ‘De Spiekpietjes Minimusical’ is geschikt voor 
alle kinderen die nog in de magie van Sinterklaas 
geloven.

De voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige 
populaire boekenreeks van Thaïs Vanderheyden.

Wanneer? Woensdag 25 november om 15 uur.
Waar? De Merselborre.
Prijs? 14 euro, 8 euro (-26 jaar).

Zondag 22 november
Nele Bauwens
Een cabaretvoorstelling van Nele Bauwens

Dartelend ging Nele Bauwens door het leven, de 
dag plukkend, swingend en zingend.

Tot de geschiedenis kwam aankloppen, en de 
buren ook.
Met humor en weemoed, met warmte, liefde en 
sprankelende spitsheid vertelt Nele over de wereld 
waarin we leefden en over een nieuwe die geboren 
wordt.
Een wereld waarin goede buren inderdaad beter 
zijn dan verre vrienden.

Nele Bauwens bouwde gestaag aan een carrière in 
de vaderlandse showbizz, swingde met El Tattoo del 
Tigre, zong met Tine Embrechts en Lucas Van den 
Eynde de pannen van het dak in Jukebox en 
fluisterde luid in haar cabaretvoorstellingen ‘Ik moet 
beter luisteren’ en ‘Wat een geluk’.

Concept, Spel & Zang: Nele Bauwens
Teksten: Sam De Graeve, Nele Bauwens
Regie: Raf Walschaerts

Wanneer? Zondag 22 november om 15 uur.
Waar? De Merselborre.
Prijs? 16 euro, 10 euro (-26 jaar).

MUSICAL / FAMILIE CABARET / HUMOR

Vrijdag 6 november
Passa Il Tempo

In samenwerking  
met CC De Meent  
en CC 't Vondel.
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KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE

Trompetspeler en zanger Michael Varekamp was 10 
jaar als hij in de muziekcollectie van zijn vader een 
plaat van Louis Armstrong vindt. Op 20-jarige leeftijd 
trekt hij de wereld rond met verschillende bands en 
werkt hij samen met verscheidene muzikanten zoals 

Je hoort al eens verhalen over wonderkinderen en 
piepjonge talenten. Wel, in het geval van Alexandre 
Cavaliere is dat zeker niet overdreven. Hij was 
amper 12 toen Didier Lockwood en Babik Reinhardt 
hem in Parijs uitnodigden. Dat bracht zijn muzikale 
loopbaan onmiddellijk in een stroomversnelling. Het 
vervolg kwam vanzelf tot stand. Alexandre 
schuimde allerlei internationale podia af met de 
groep van zijn vader en verzamelde een 
indrukwekkende lijst van optredens.

Branford Marsalis, Scott Hamilton, Lillian Boutté en 
Kenny Ball. Samen met de Louis Armstrong 
Celebration Band brengt hij de muziek van Louis 
Armstrong tot leven.

Nu stelt hij, zelf als bandleider, een nieuw project 
voor. Het Alexandre Cavaliere Quartet combineert 
de gipsy jazz (in de stijl van Django Reinhardt) met 
be-bop en moderne jazz elementen en invloeden 
van Dorado Schmitt en Biréli Lagrène.

Alexandre Cavaliere – viool
Manu Bonetti – gitaar
Fred Guedon – gitaar
Jean-Louis Rassinfosse – contrabas

MUZIEK / JAZZ

Jazzfestival

Wanneer? Vrijdag 27 en zaterdag 28 november om 20.30 uur.
Waar? Loods, Topstraat 11.

Prijs? 18 euro voor een dagticket, 30 euro voor een combiticket.

Vrijdag 27 november
Michael Varekamp & Louis Armstrong Celebration Band

Zaterdag 28 november
Alexandre Cavalière Quartet
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Het gemeentearchief bewaart allerlei bronnen die te maken hebben met misdaad en  
straf binnen onze gemeente. Politiereglementen, strafregisters en processen-verbaal uit  
de 19de en 20ste eeuw geven ons een boeiende inkijk in het leven van toen.

Strafregister uit Sint-Pieters-Leeuw,
1920-1940.
  
Eén van deze misdrijven is bijvoorbeeld 
vervalsing van boter. Er gebeurde vroeger 
regelmatig fraude met voedsel. Boter en 
melk werden bijvoorbeeld met water aan-
gelengd. Het produceren en verkopen van 
minderwaardige producten was strafbaar.  

Ook het ‘onderhoud van eene bijzit’ was 
een misdrijf. Vrouwen konden al vervolgd 
worden voor een eenmalig slippertje maar 
bij mannen moest worden bewezen dat hij 
zijn ‘bijzit’ in de echtelijke woning onderhield, 
wat hier het geval was. Overspel is trouwens 
sinds 1987 niet langer strafbaar.

Politiereglement op herbergen en kroegen van 
Ruisbroek, 1814. 

Art. 4 al die op de straeten, wegen of andere plaetsen 
enz. zal bezig gevonden worden met schreeuwen of lawyt 
te houden door het welk hij de rust der inwooners zou 
stooren, zal insgelijks de zelve boete, als bij art. 3 bepaeld 
is, moeten betalen …

Sommige problemen, zoals nachtlawaai of openbare 
dronkenschap, zijn duidelijk van alle tijden. In de volgende 
bron zie je net het omgekeerde: heel wat misdrijven die 
vroeger schering en inslag waren, komen nu niet meer 
voor of zijn niet langer strafbaar.
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Straf- en memorieregister Ruisbroek,
1823-1830.

De gemeente Ruisbroek hield een register bij 
van alle gepleegde misdaden en overtredin-
gen maar ook van rampen en buitengewo-
ne voorvallen in de periode 1823-1830. 

Hierboven lezen jullie een greep uit de  
notities in dit register:
- Nacht tussen 14 en 15 november 1823 heeft 

onbekende diefte begaen met valsche 
sleuters en breuk in de kerk deze gemeynte

- 17 maart 1824: Claudius Benedictus Carion 
is verdronken in de Laek, bij een ongeluk in 
het water gevallen

- 22 augustus 1830: De Smet Jan, oud 30 
jaren, daglooner alhier, geboren te Vorst 
heeft zich verhangen

Benieuwd naar de huidige politie- 
werking? Op pagina 4 van infoLeeuw 
blikt de politie Zennevallei terug op 
haar werking van 2019! 

Processen-verbaal uit Sint-Laureins-Berchem
Als hoofd van de politie stelde de burgemeester 
deze verslagen op. Wie denkt dat het er in het 
landelijke Sint-Laureins-Berchem rustig aan toe ging, 
verandert zeker van gedachten bij het lezen van on-
derstaande passages. Zo liet Guillelmus Vandenhove 
op 30 december 1885 het volgende optekenen:

“Gisteren 29 december, tusschen acht en negen 
uren ’s avonds, bevond ik mij in de herberg van 
Carolus Wauters nabij de kerk in deze gemeente, al-
waar de genoemden Valckeniers Philippus Josephus, 
oud vijf en dertig jaren, pachter, wonende in deze 
gemeente en bij wie ik als dienstknecht wonende 
verleden maandag zonder reden aan de deur ben 
gezet, mij allerhande verwijtingen heeft toegestuurd 
zoals dat ik een luiaard, een sloeber, ja wel tien maal 
sloeber was. 

Volgens een ouder proces-verbaal kreeg Fransiscus 
Vandersteen op 14 februari 1892 letterlijk een slag 
van de molen, met fatale afloop. 

(…) heb ik Ferdinandus Hemelings, Burgemeester (…) 
vernomen door ’t openbaar gerucht, dat genoem-
de Vandersteen Fransiscus, oud 27 jaren (…) zich 
naar den molen begevende bij Jean Thielen in deze 
gemeente, en willende doorgaan terwijl den molen 
draaide, door eene der roeden getroffen is geworden 
aan het hoofd, en doodelyck gewond opgenomen 
in het huis van den maalder Thielemans voornoemd, 
gedragen en omtrent dry kwartiers daarna overle-
den is. Dit ongeluk zou voorgevallen zijn rond twee 
en half uur namiddag, vooraleer ik er kennis van had, 
had men zijn dood lichaam alreeds vervoerd naer 
Audenaken. 
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Kinderen van 
Leeuwse scholen 
ontdekken hun 
sporttalent
Dit najaar nemen alle kinderen van het 4e leerjaar van 
de Leeuwse basisscholen deel aan het project ‘Sport-
kompas’. Het wordt een zoektocht naar hun eigen 
talent en interesse. Wie weet ontdekken we binnen-
kort de nieuwe Nina Derwael, Wout Van Aert of Tessa 
Wullaert!

Sportkompas is een wetenschappelijk instrument 
voor kinderen van 8 tot 10 jaar van Sportamundi 
vzw, in samenwerking met UZ Gent en Sport Vlaan-
deren. Aan de hand van een vragenlijst en prakti-
sche testjes wordt er bekeken welke sporten een 
kind leuk vindt en in welke sporten hij/zij goed zou 
zijn. Kinderen willen maar al te graag sporten en 
bewegen, maar weten op die leeftijd nog niet goed 
welke sport ze graag willen beoefenen. Via ‘Sport-
kompas’ kan elk kind leren welke sport het best bij 
hem of haar past. 

Dit gebeurt via 3 luiken:
• I DO: dit zijn 14 bewegingsoefeningen waarbij we 

de vaardigheden van elk kind meten zoals lengte, 
snelheid, kracht, lenigheid … Het resultaat van 
deze testen geeft weer in welke sporten het goed 
is.

• I LIKE: via een digitale vragenlijst duiden de kinde-
ren aan welke bewegingen ze leuk vinden. Het 
resultaat van deze testen geeft weer welke spor-
ten het kind met veel plezier zou uitoefenen.

• I AM: via een andere digitale vragenlijst wordt er 
achterhaald of het kind zelf gemotiveerd is om te 
sporten.

Na het stappenplan helemaal doorlopen te heb-
ben, krijgen de kinderen een rapport waarop 7 
sporten staan die, aan de hand van hun resultaten, 
het best bij hen passen.

Op die manier hopen we dat de kinderen het ple-
zier van sporten ontdekken en dit een aanzet is om 
het ook nog lang te beoefenen.



13

van 28 tot 31 december

Atelier Doeterietmee
vakantiekamp - wintervakantie 

De bel gaat. Het is vakantie! Woehoew! Wat ga je 
doen? Geen idee? Kom gewoon naar Atelier Doe-
terietmee! We toveren Laekelinde om tot één groot 
open & creatief laboratorium. Niets moet, alles mag. 
Dwaal rond en kies in alle vrijheid waar jij zin in hebt. 
Wil je graag samen met anderen één groot kunst-
werk maken? Dat kan! Wil je een gekke machine 
bouwen? Kan ook! Je lekker verkleden en zotte dans-
jes verzinnen? Kan! Kom je vakantie vieren op Atelier 
Doeterietmee en breng gerust een vriendje mee!

De kinderen mogen kiezen waar ze zin in hebben. 
Wij voorzien hoekjes en plekjes waar ze speels en 
creatief aan de slag kunnen met allerlei materialen 
en prikkels! Dit onder het wakende en mee-spelende 
oog van de begeleiders.

Aankomen kan tussen 8 en 9 uur 's ochtends.  
De kinderen kunnen opnieuw worden opgehaald 
tussen 16 en 17.30 uur. 

Voor wie? Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Wanneer? Maandag 28 december tot en met donder-
dag 31 december.
Uur? Van 9 tot 16 uur (opvang van 8 tot 17.30 uur).
Waar? Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6, 1600 
Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? Min. 85 euro – max. 100 euro.
Organisatie? Koning Kevin vzw.
Inschrijven? www.Koningkevin.be/atelier-doeteriet-
mee-sint-pieters-leeuw.

016 350 550 of info@koningkevin.be


