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WELKOM IN DE BIB!
WOENSDAG 31 OKTOBER

Spelletjesnamiddag
Spelletjesnamiddag in de bib
woensdag 31 oktober van 14 tot 16u

Alle kinderen zijn welkom.

Gratis, inschrijven niet nodig.

In de hoofdbibliotheek
Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

THEMA
HALLOWEEN
(Je mag verkleed komen!)

ZATERDAG 3 NOVEMBER

CoderDojo en 3D-printer
In Sint-Pieters-Leeuw is er al enkele maanden een bloeiende CoderDojowerking. Elke eerste zaterdag van de maand komen tal van kinderen tussen 7 en 18 jaar samen om aan de slag te gaan met het programmeren
van games, websites, apps en software.
Heb je nog geen kans gehad om je in te schrijven voor een Dojo? Op zaterdag 3 november kan je doorlopend tussen 9.30 en 12.30 uur kennismaken met een CoderDojo in de hoofdbib. Daarnaast stellen de coaches
een 3D-printer tentoon. Ontdek wat de technologie allemaal te bieden
heeft!

ZONDAG 18 NOVEMBER

Voorleesweek
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud!
Kom naar de hoofdbib om een
halfuurtje te verdwalen in de
plezante verhalen over dansende
pinguïns, stuntelende piraten of
stoere zebra’s.
Wanneer? Zondag 18 november
om 11 uur.
Waar? In de hoofdbibliotheek
aan de Rink.
Voor wie? Alle kinderen tussen
3 en 6 jaar die van leuke verhalen
houden!
Inschrijven? Niet nodig.
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Vrijdag 23 en zaterdag 24 november

Zwemmarathon met extraatje: Aqua Disco Fuif

De opbrengst gaat dit jaar naar vzw FRIS
(Friends & Scream United) uit Sint-Pieters-Leeuw.
FriS is een sport- en activiteitenvereniging voor
kinderen en volwassenen met een beperking
in Vlaams-Brabant en Brussel. De vereniging is
aangesloten bij Parantee.
De jaarlijkse zwemmarathon van Sint-Pieters-Leeuw
neemt dit jaar een swingende start. Op vrijdagavond
23 november kan je namelijk zingen, dansen, springen, spetteren, ploeteren, shaken en grooven in het
zwembad op de muziek van een dj tijdens een heuse Aqua Disco Fuif! Van 20 tot 21 uur is er kinderdisco
met leuke activiteiten. Kinderen tot 12 jaar komen er
gratis in, maar onder verplichte begeleiding van een
volwassene. Van 21 tot 1 uur is de ‘dansvloer’ er voor
iedereen. Ingang: 2,5 euro.

FriS biedt wekelijks of tweewekelijks volgende
sporten aan: zwemmen en bewegen in water,
netbal, basketbal, voetbal, turnen, dansen,
badminton en boccia. Daarnaast worden
regelmatig andere activiteiten georganiseerd
zoals uitstapjes, tornooien, ijsschaatsen, paardrijden, …
Acteur Ivan Pecnik is de peter
van de vereniging.

Op zaterdag 24 november start dan het ernstige
werk: de 12-uren Zwemmarathon. Elke gezwommen
kilometer wordt gesponsord door bedrijven, handelaars en individuen.
Zwem gratis mee voor het goede doel van 7 tot 19 uur.
Is het niet mogelijk te komen zwemmen, maar wens
je toch het goede doel te steunen? Neem dan contact op met de sportdienst: 02 371 14 22.

Alle sponsors, zwemmers en supporters zijn
welkom op de prijsuitreiking op zaterdag om
20 uur in het cafetaria van het Wildersportcomplex aan de Sportlaan 11.
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Hartelijk Leeuw
Vrijwilligers, begeleiders, verenigingen, (sport)clubs … elke dag zetten tal van mensen
zich in om van Leeuw een warme, bruisende gemeente te maken. Hoog tijd om deze
hartverwarmende verhalen in de kijker te zetten.

HULPLEIDSTER ANNA

7DE DAN VOOR MICHEL

De Leeuwse jeugdverenigingen zijn voor
heel wat jongeren een tweede thuis, ook
voor de 19-jarige Anna. Anna komt uit
een echte chirofamilie. Net zoals haar zus
en broers doorliep ook zij alle afdelingen,
van speelclub tot keti. De tijd was aangebroken om over te gaan naar de aspiranten. De aspiranten krijgen heel wat vrijheden en verantwoordelijkheden en dat
was voor Anna, die een matig verstandelijke beperking heeft, niet haalbaar. Het
einde van Anna haar chirocarrière leek
te naderen en dat bracht bij Anna groot
verdriet teweeg. De ouders van Anna,
de leiding en volwassen begeleiding
hebben veel gepraat en van gedachten
gewisseld. Samen vonden ze een goede
oplossing: Anna wordt hulpleidster! Anna
zal bijspringen bij alle meisjesgroepen. Ze
kreeg een fluit met een koord van alle
groepen. Zelden heeft Anna’s familie
haar zo trots en blij gezien!
Mede in naam van de familie van Anna
wensen wij chiro Snoopy een dikke pluim
te geven om Anna zo goed op te vangen.

Michel Van Den Berghe, al jaar en dag
aikidotrainer in zijn Shinbukan Aikido Club,
kreeg dit jaar de 7de dan toegekend.
Deze erkenning komt niet uit de lucht vallen, want Michel zet zich al jaren in voor
de Vlaamse Aikido Vereniging, waar hij
sinds kort ook voorzitter van is. Hij mocht
zijn ‘dan’ en bijhorend diploma in Japan
in ontvangst nemen van niemand minder
dan Moriteru Ueshiba, voorzitter van de
Aikikai Foundation, de oorspronkelijke
Aikido-organisatie van Japan. Deze organisatie is de stichter van de gevechtsport
Aikido en kent dus vele tradities. Michel
moest dan ook meerdere ceremoniële
stappen uitvoeren om zijn diploma in
ontvangst te krijgen. Met deze promotie is
Michel de enige Belg binnen de Vlaamse
Aikido Vereniging die over een 7de dan
beschikt.
Proficiat Michel!

Heb jij een hartverwarmend verhaal? Heeft je club iets bijzonders gedaan of ben je zelf
met iets uniek aan de slag? Ken je mensen die een pluim verdienen? Stuur je verhaal dan
door naar communicatie@sint-pieters-leeuw.be en wie weet verschijnt jouw verhaal
binnenkort in LeeuwLeeft!
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KLEURWEDSTRIJD

Jeugdraad steunt Rode Neuzen Dag
De Rode Neuzen Dag, een initiatief van vtm, Qmusic
en Belfius, staat dit jaar in het teken van jongeren,
leerkrachten en het mentaal welzijn op school.
Ook de jeugdraad van Sint-Pieters-Leeuw steunt
dit project en organiseert een actie zodat ook de
Leeuwse jeugd haar steentje kan bijdragen, op een
creatieve manier nog wel!
Elk kind kan namelijk een Rode Neus inkleuren. De
kleurplaat wordt verspreid via scholen, jeugdverenigingen, de kunstacademie, ontmoetingsplaatsen en
sociale media.

IS JE TEKENING KLAAR?
Dan kan je ze deponeren in de collectebus in de
bib of opsturen naar Jeugddienst, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Nadien worden alle ingekleurde Rode Neuzen verzameld. Er wordt één lange ketting van gemaakt die
de jeugdraad per lopende meter laat sponsoren.
Op 15 november wordt de actie afgesloten.
Wie deze actie financieel wil ondersteunen, neemt
contact op via jeugdraad_spl@hotmail.com.

Op 30 november is het dan zover:
Rode Neuzen Dag 2018!
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Zaterdag 1 december

Reünie
oud-animatoren
De Leeuwtjes en
De Kolonie
De gemeentelijke speelpleinwerking bestaat
dit jaar 70 jaar en dat gaan we vieren!
Op zaterdag 1 december willen we alle oudanimatoren samen krijgen om deze heuglijke
gebeurtenis te vieren!
Heb jij (nog niet zo) heel lang geleden het beste
van jezelf gegeven om de Leeuwse kinderen een
fantastische zomervakantie op het speelplein te
geven? Heb je je nog niet kenbaar gemaakt?
Schrijf je in op www.sint-pieters-leeuw.be/oud-animatoren of contacteer de jeugddienst via speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be of 02 370 28 82.
Alle oud-animatoren van De Leeuwtjes en De
Kolonie die zich via het online formulier inschrijven
voor 15 november krijgen een uitnodiging in de
bus.
Is jouw zoon, dochter, broer, zus, lief of beste
vriend(in) nog animator in Sint-Pieters-Leeuw
geweest? Geef hen zeker deze oproep door!
Check ook onze facebookgroep:
oud-animatoren Sint-Pieters-Leeuw
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“WAT WAT”:

betrouwbare jongereninfo
Wat doet alcohol met mijn lichaam? Wat kan ik
doen tegen pesten op school? Hoe geef ik mijn eerste kus? Ik wil alleen of samen gaan wonen, hoeveel
kost dat? Wat is anorexia nervosa? Als jongere zit je
met heel wat vragen. Vaak is het onduidelijk waar je
met jouw vraag terecht kan. Daarom is het jongerenplatform “WAT WAT” in het leven geroepen. Dit
nieuwe informatie- en communicatieplatform voor
jongeren is sinds 1 oktober online. Op www.watwat.be
kan je met eender welke vraag terecht. Je krijgt er
betrouwbare informatie en de site zal ook doorverwijzen naar ander relevant advies en hulplijnen.
www.watwat.be

Monument gesneuvelden
Na de wereldoorlog 1914-1918 werd voor het toenmalige gemeentehuis, nu hoofdbibliotheek, het indrukwekkend monument ter nagedachtenis van de Leeuwse gesneuvelden van de oorlog ingericht.
Het is een ontwerp van Joseph Baudrenghien.

Burgemeester Felix Wittouck
De gemeenteraad besloot op 11 juni
1920: “Dhr. Joseph Baudrenghien te gelasten met het oprichten van den gedenksteen”. Wist je dat Baudrenghien ook het
portret maakte van burgemeester Felix
Wittouck, dat net links van de ingang in
de gevel van de bibliotheek staat?

Bij het verschijnen van dit artikel
is het bronzen beeld vervoerd
naar het atelier van een gespecialiseerde restaurateur. Het geeft
ons de kans het beeld vanuit een
ander perspectief te bekijken. En
nu in spanning wachten tot de
onthulling van het gerestaureerde
monument op 18 november!

1959

In 1959 zijn er plannen geweest om het hele monument te verplaatsen! De bib, toen nog gemeentehuis, was te klein en voor een
uitbreiding stelde architect De Groodt voor het monument in zijn
geheel te verplaatsen. Uiteindelijk werd een nieuw gemeentehuis
gebouwd in plaats van het oude uit te breiden en bleef ook het
monument gewoon op zijn plaats staan.
In de ene variant zou het monument bijna op de hoek van de
Kastanjedreef komen te staan (en het hele huizenblok is hier verdwenen!) in de andere variant werd voorgesteld een inham te maken in
de kerkhofmuur.
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Zondag 18 november

Wereldoorlog I: hoopvolle afsluiter
We onthullen het gekuiste beeld. De
Koninklijke fanfare Sint-Cecilia zorgt
voor de muzikale begeleiding en
acteur Charley Pasteleurs vertolkt
enkele korte fragmenten over de oorlog. Burgemeester Luc Deconinck en
schepen van Erfgoed Jan Desmeth
onthullen het hernieuwde beeld.
Vanaf 18 november kan je ook het
nieuwe LEWE-nummer bekomen.
Meer info over dit nieuwe nummer
van de gemeentelijke werkgroep
voor Streek- en volkskunde lees je op
de volgende pagina.
Inhuldiging standbeeld aan de Rink, jaren 30
Op zondag 18 november om 15 uur sluiten we alle herdenkingsmomenten rond de Eerste Wereldoorlog officieel af. We willen jullie
graag oproepen om te verzamelen rond het herdenkingsmonument van de oudstrijders, vóór de bibliotheek (Rink 2). Dit is een
centrale plek in de gemeente met vooral een heel symbolische
betekenis. Op de prachtige foto die intussen bijna 100 jaar geleden werd gemaakt, zien we dat zowat het hele dorp verzamelde
rond hetzelfde monument. Het toont de impact die de oorlog had
nagelaten …

HOOP: nieuw gedenkteken
voorgesteld
Op hetzelfde moment kan je ook een
splinternieuw gedenkteken ontdekken: HOOP. In opdracht van het
bestuur ontwierp Monik Thibaut een
nieuw gedenkteken dat wil focussen
op een hoopvolle toekomst. Je ontdekt het samen met ons!

Om een laatste keer hulde te brengen aan de slachtoffers en vooral om de boodschap Nooit meer oorlog in de verf te zetten, hopen
we dat jullie in even grote getale afzakken naar het monument.
We willen die dag de foto van 100 jaar geleden opnieuw maken.

Kunstenares Monik Thibaut

Receptie
Tot slot wordt er door het gemeentebestuur een drankje aangeboden.
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Nieuw Lewe-nummer over onze gemeente
tijdens WO I
De gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde brengt als afsluiter van de herdenkings-momenten
over de Eerste Wereldoorlog een nieuw Lewe-nummer
uit dat handelt over de situatie in onze gemeente
tijdens de jaren 1914-1918.
Het boek schetst het leven in de gemeente tijdens
de Duitse inval en gedurende de oorlogsjaren. We
vernemen welke inspanningen de overheden en de
gemeente deden om de bevolking te beschermen
tegen de honger.
De lokale situatie wordt ook getekend door de
werking van de Groeningerwacht, die finaal in het
activisme en de collaboratie terechtkomt.
Vele jonge mannen werden gemobiliseerd of meldden zich vrijwillig aan het front. Deze Lewe geeft een
lijst van alle gesneuvelden, met plaats en datum van
overlijden, alsook hun begraafplaats.
Bijzonder zijn ook de moeizame contacten tussen de
jongens aan het front en de bezorgde familie thuis, in
bezet gebied. De correspondentie werd bewust georganiseerd om het moreel op peil te houden. Ze werd
ook gecensureerd omdat ze geen militaire informatie
mocht bevatten en om het thuisfront niet ongerust te
maken.
Het werk is rijkelijk geïllustreerd met documenten uit
deze periode. De studie wordt afgerond met een
overzicht van de activiteiten die de voorbije vier jaar
lokaal werden georganiseerd als herdenking van
deze “Groote Oorlog”.

De Eerste Wereldoorlog in
Sint-Pieters-Leeuw
Auteurs: Jan De Backer en Kristien Van Hecke.
Pagina’s: 120 pagina’s.
Verkrijgbaar:
• gemeentelijke werkgroep voor Streek- en
volkskunde
• heemkunde@sint-pieters-leeuw.be
Prijs: 5 euro.
Een jaarabonnement op de publicaties van
de werkgroep kost 8 euro.
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KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE

MUZIEK

Zaterdag 10 november
Level Six & For The Record
MUZIKALE VERTELLING

Woensdag 7 november
Rudi Vranckx
‘Vriend of vijand’
Bram Vermeulen was gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog en schreef over zijn ervaringen, belevingen en zienswijzen in
prachtige liedjes en composities.
Dochter Katarina Vermeulen,
Wigbert, Charles Nagtzaam
(Frank Boeijen band) en Serge
Feys (Arno/TC Matic) laten zich
muzikaal inspireren door Bram
Vermeulen zijn oeuvre. Oorlogsverslaggever Rudi Vranckx brengt
uniek tekst- en beeldmateriaal!
Een voorstelling over het samengaan van mens en oorlog.
Waar: De Merselborre.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 16 euro.

12

Level Six is de hipste partyband
van het moment en tovert een
volle zaal om tot één groot dansfeest. De band brengt originele
medleys en de grootste hits van
de voorbije jaren … Een optreden van Level Six is van begin tot
eind een ware belevenis.
De heren van For The Record
sleuren zich steevast een lumbago met hun platenbakken
propvol vinyls van vroeger tot nu
... Dit met maar 1 doel: jullie al
dansend de nacht in sturen!
Waar: Loods Topstraat.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 10 euro.

VORMING

Zaterdag 17 november
OzeMuzeWoze-workshop voor
kleuters
OzeMuzeWoze is een workshop
met muziek, zang, beweging en
poëzie voor kleuters. We laten
ons inspireren door een kinderboek of een thema en halen er
instrumenten, liedjes en versjes bij.
We gebruiken speelse elementen
en prikkelende materialen. Tijdens de interactieve workshops is
er aandacht voor taalstimulering
en de ontwikkeling van verbeelding. Kortom een ontspannend,
creatief ouder-kind moment!
Waar: Kasteel Coloma.
Uur: 10 uur.
Inkom: 5 euro.

PROJECTEN IN SAMENWERKING
MET VERENIGING
Tentoonstelling Leeuwart:
Als minder meer is of de kunst
van het durven weglaten

POËZIE

Zondag 18 november
Klapzoen
Klapzoen is een mijmerend duel
tussen de oorlogspoëzie van dichter Geert Vanhassel en de klanken
van het fabuleuze saxofoonkwartet Anemos. Intiem, confronterend, maar ook warm en hoopvol.
Perfect om de vele WOI-activiteiten mee af te sluiten.
Met Klapzoen hebben ze een
pakkende voorstelling gemaakt over de wereldbrand die
West-Europa en in het bijzonder
de Westhoek voor eeuwig en
één dag zal tekenen. Het gaat
niet om cijfers, het gaat niet om
soldaten, noch om grond of land.
Het gaat om mensen van vlees
en bloed.
Geert Vanhassel is journalist en
ex-gezicht van RING-tv. Hij was
stadsdichter in Halle (2008-2014).
Waar: Kasteel Coloma.
Uur: 11 uur.
Inkom: 12 euro.

MUZIEK

Donderdag 22 november
Stan Van Samang
‘Op de schoot’
Met de toepasselijke titel ‘Op de
schoot’ trekt Stan Van Samang in
2018 opnieuw naar het theater.
Zoals de titel doet vermoeden
wordt het een concert in intieme setting, maar daarom niet
minder ‘groots’. Reserveer alvast
je tickets!
Waar: Sint-Lutgardiskerk Zuun.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 18 euro.

Ooit schreef de dichter Robert
Browing volgende versregel in zijn
gedicht “de foutloze schilder”:
“Well, less is more, Lucrezia: I am
judged”, de desbetreffende quote werd een een kleine eeuw later
hernomen door Ludwig Mies Van
De Rohe, directeur van de toenmalige Bauhausacademie waar
architectuur, kunst en toegepaste
kunsten werden beoefend op het
ritme en volgens de inhoud van
de voornoemde frase.
Goochelen met namen is niet zo
plezant, zeker als die namen onbekend in de oren klinken, maar je
moet ergens beginnen. Wij willen
met Leeuwart en de jaarlijkse herfsttentoonstelling ook trachten dit
pad van “minder “ te bewandelen. Een pad waarbij zaken scherp
gesteld worden, alleen de essentie
wordt behouden: krachtige lijnen,
uitgepuurde vlakken en vormen
zonder franje. Nu zal je denken;
“wat een saaie bedoening gaan
we daar te zien krijgen”. Nee hoor,
we blijven een mooie mix aanbieden van abstracte benaderingen
en eerder verhalende uitbeeldingen. Maar in het overbodige
weglaten, schuilt misschien wel de
ultieme schoonheid!
Vernissage: Vrijdag 9 november
om 20 uur.
Tentoonstelling:
• Zaterdag 10 november
van 14 tot 18 uur.
• Zondag 11 november
van 10 tot 18 uur.
• 17 en 18 november
van 14 tot 18 uur.
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Toneel Vlezenbeek
al 25 jaar op de planken

Op vrijdag 23 november geeft Toneel Vlezenbeek het startschot van
haar nieuwe voorstelling ‘Boter bij de Vis’. Daarmee zijn het Davidsfonds Vlezenbeek (DF) en KWB Vlezenbeek zeker niet aan hun proefstuk
toe. Al 25 jaar lang slaan de organisaties de handen in elkaar om het publiek tweejaarlijks een ontspannende avond te bezorgen. Voor LeeuwLeeft namen we een kijkje achter de schermen bij Toneel Vlezenbeek.
We spraken met Bjorn (KWB), Jean-Pierre (DF), Marc (DF) en Viviane (DF).
Toneel Vlezenbeek bestaat 25 jaar; wat
maakt deze toneelgroep zo uniek?
De samenwerking tussen het Davidsfonds Vlezenbeek en KWB Vlezenbeek om tot een leuke reeks
voorstellingen te komen, is dat
eigenlijk op zich al. Zowel voor als
achter de schermen kunnen we
rekenen op heel wat vrijwilligers
die zich elke keer opnieuw met
veel goesting inzetten. Mensen
die zich bezighouden met het
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decor, de catering, de bar, de
spelers ... Je voelt dat het toneel
leeft in Vlezenbeek. Daarenboven
hebben we ook het geluk dat we
in de prachtige zaal van het CC
De Merselborre kunnen spelen en
repeteren.
Mensen vragen echt naar toneel
en kijken er ook elke keer naar
uit. Iedereen steekt op zijn of haar
manier wel een tandje bij. Dat

is toch wel uniek; rechtstreeks of
onrechtstreeks zijn de inwoners
van Vlezenbeek er elke keer erg
bij betrokken.

Zijn het dan vooral inwoners van
Vlezenbeek die naar jullie voorstellingen komen kijken?
De meesten zijn inwoners of
hebben één of andere band
met Vlezenbeek, maar we mogen toch ook heel wat andere
toneelgroepen verwelkomen. Als
toneelgroep heb je interesse voor
wat de andere collega’s op de
planken brengen.

Jullie spelen voornamelijk blijspelen;
is daar een reden voor?
Ons publiek bestaat vooral uit
mensen die een leuke avond

deurenkomedie waarbij het publiek er goed de aandacht moet
bijhouden. Er gebeurt ontzettend
veel en er komen heel wat personages aan te pas.

Met een blijspel is het altijd afwachten
of het publiek zal lachen. Hebben
jullie soms ook wel eens te maken
met een moeilijker publiek?
Elk publiek is anders. De mensen
die op zaterdag komen, zijn heel
anders dan zij die op zondagnamiddag na een uitgebreide lunch
komen kijken. Dan zijn ze toch een
pak rustiger (lacht). We zeggen
altijd dat men zich niet mag focussen op het moment dat er gelachen wordt. Het kan heel goed
zijn dat je voor dezelfde scene
niet dezelfde reactie krijgt op een
volgende voorstelling. Soms denken we wel eens: ‘Oei, ze lachen
niet!’ Maar dan liggen ze een
minuut later in een deuk met iets
waarvan je het niet had verwacht
of puur omdat ze iemand zien
spelen die ze herkennen.

Zijn jullie na al die jaren nog steeds
zenuwachtig om op het podium te
staan?

willen beleven. Meer ernstige
stukken kwamen ook al aan bod,
maar de mensen vragen naar
iets luchtigs en ontspannends. Ze
willen eens goed lachen! Wanneer we een stuk kiezen, kijken we
naar de impact dat het op het
publiek kan hebben. Het moet
herkenbaar zijn en de mensen
moeten als het ware mee in het
verhaal kunnen stappen.

Dat moet! Als je het podium opkomt en je bent niet zenuwachtig,
dan is het niet goed. Natuurlijk is
dat positieve stress, het is niet de
bedoeling dat je zenuwen met
jou op de loop gaan. Zich goed
concentreren kan ook geen
kwaad.

Wat vinden jullie zelf het leukste aan
toneel?
Dat we iets in groep kunnen
doen! De periode waarin je
repeteert, leef je als acteur een
beetje in je eigen cocon, je eigen
wereld waarin het leuk vertoeven is. Je krijgt natuurlijk ook veel

erkenning en we merken dat we
veel mensen samenbrengen. Dat
is echt ongelofelijk om te zien!
Het leuke is ook dat je in de huid
kan kruipen van iemand die je
normaal nooit bent.
Als je zou moeten samenvatten
waarom toneel zo leuk is, zeg
ik; de adrenaline, de kick, de
erkenning die je ervoor krijgt en
het besef dat je heel veel mensen
een leuke avond laat beleven.

Jullie gaven al aan dat er heel wat
werk kruipt in de organisatie; hoe
zien jullie de toekomst voor Toneel
Vlezenbeek?
We werken echt aan vernieuwing. De jongste speler is nu 25
jaar. Twee jaar geleden werd er
gedacht om te stoppen, maar dit
was zonder ons publiek gerekend!
Ondanks het feit dat er erg veel
werk aan te pas komt en we zelf
toch ook al wat ouder worden,
merkten we wel dat de mensen
er zo naar uitkijken. Vlezenbekenaars vinden het echt belangrijk
dat er toneel is!
De continuïteit is verzekerd; we
hebben heel wat jonge mensen
die komen kijken en dat is toch
een teken dat de traditie verder
gezet zal worden. Nieuwe spelers
brengen op hun beurt ook hun
eigen kennis en ervaring mee; zo
kunnen we blijven doorgaan!
Dit jaar hebben we vijf nieuwe
spelers die nog nooit op de planken hebben gestaan. We hopen
dan altijd dat dit ook mensen zijn
die achter de schermen mee aan
de kar zullen trekken. Een aflossing van de wacht laten we maar
zeggen (lacht).

Dit jaar kozen jullie voor ‘Boter bij de
vis’ van Michael Cooney; waarover
gaat het stuk?

Boter bij de Vis gaat in première op 23 november

Het hoofdpersonage, Eric Swets,
komt in de meest bizarre omstandigheden terecht nadat hij manieren verzint om na zijn ontslag
aan geld te geraken, maar hier
ook weer vanaf wil. Het is een

Extra voorstelling op zaterdag 1 december om 14.30 uur.
Meer info: op 0479 06 94 48 (maandag en woensdag van 17.30

in CC De Merselborre en is een productie van Davidsfonds
Vlezenbeek en KWB Vlezenbeek i.s.m. CC Coloma.
Tickets: www.tickets.roodfluweel.be/toneelvlezenbeek.

tot 19.30 uur) of op toneelvlezenbeek@gmail.com.
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