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WELKOM IN DE BIB!
6/10

Op visite bij Annelies Verbeke

8/10

Een literaire lezing van Annelies Verbeke.
Met haar eerste roman ‘Slaap!’ won zij meteen de
Vlaamse debuutprijs. Daarna volgden de romans
‘Reus’, ‘Vissen redden’ en ‘Dertig dagen’ en de
verhalenbundels ‘Groener gras’, ‘Veronderstellingen’
en ‘Halleluja’.
Haar werk kreeg talloze literaire nominaties en won
verschillende prijzen, waaronder de lezersprijs van
NRC Handelsblad, de Opzij Literatuurprijs en de
F. Bordewijkprijs voor haar laatste roman ‘Dertig
dagen’.
Momenteel staat Annelies Verbeke op de shortlist van
de ECI Literatuurprijs met haar veelkleurige verhalenbundel ‘Hallelujah’, op 9 november kennen we de
winnaar.
Wanneer: vrijdag 6 oktober.
Uur: 20 uur.
Waar: kasteel Coloma.
Inschrijven: bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 64 of aan de balie.
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Theatervoorstelling
‘De vliegende pinguïn’
Terwijl je geniet van een lekker ontbijt in de hoofdbib,
kunnen de kleinsten zich amuseren met ‘Herman, de
pinguïn’.
Herman onderneemt talloze pogingen om te kunnen
vliegen. ‘Was ik maar een kanarie’, zucht hij. Aangezien de aarde opwarmt en de ijsbergen smelten,
besluit Herman Antarctica te ontvluchten.
Een pinguïn tegen de opwarming van de aarde en
met een hevige vliegwens. Een interactieve voorstelling vol liedjes, humor, versjes en vliegstunts voor
kinderen van 3 tot 8 jaar.
Wanneer: zondag 8 oktober.
Uur: 10.30 uur.
Waar: in de hoofdbibliotheek.
Duur: 45 minuten.
Inschrijven: bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 64 of aan de balie.

Kinder- en Jeugdjury
Ben je tussen 4 en 14 jaar en gek van lezen?
Dan is de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen zeker
iets voor jou! Als KJV-jurylid lees je 8 boeken. Tussen
oktober en april kom je maandelijks met leeftijdsgenoten samen om het boek te bespreken dat je gelezen
hebt. Op het einde van het leesjaar stem je op je
favoriete boek en volgt er een spetterend slotfeest.
Wanneer: startdag op zondag 15 oktober.
Bijeenkomsten op 19 november, 17 december,
21 januari, 25 februari en 25 maart.
Uur: van 10 tot 11 uur.
Waar: in de hoofdbibliotheek.
Inschrijven: nick.hollemans@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 64 of kom eens langs in de bib en dit
voor 8 oktober 2017.

www.digitaleweek.be

van 20/10 tot 5/11

Digitale Week
Apps, virtual reality, big data, fake news, Tinder,
augmented reality, minecraft… De digitale jungle zit
boordevol nieuwigheden om te ontdekken. Tijdens de
Digitale Week is het de uitgelezen kans om op ontdekkingstocht te gaan. Kom naar de bibliotheek en maak
kennis met de digitale wereld in onze 2 workshops!
Voor iedere ‘digitale geek’ van 10 tot 99 jaar.

2D tekenen en lasercutteren
We tekenen eerst een grafisch werk op de laptop
dat daarna uitgesneden wordt met behulp van een
lasercutter.

8/10

Verwenzondag
Wat is er leuker dan op zondagochtend wakker
worden met een dampende kop koffie en
een heerlijk ontbijt bij het lezen van de weekendkrant? Kom op zondag 8 oktober naar
de hoofdbibliotheek, je wordt op je wenken
bediend met een lekkere koffiekoek.
Vroege vogel of uitslaper? Het ontbijt is
doorlopend van 9.30 tot 12.30 uur.

Wanneer: vrijdag 27 oktober.
Uur: 19 uur.
Waar: in de hoofdbibliotheek.
Inschrijven: bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 64 of aan de balie.

Mobiele apps ontwikkelen
Een expert leert ons in deze workshop de kneepjes
van het vak en toont ons hoe simpel het is om een
app te bouwen! Zeker de moeite als je de nieuwste
Snapchat, Spotify of Payconiq-app wilt maken.
Wanneer: zondag 5 november.
Uur: 10 uur.
Waar: kasteel Coloma.
Inschrijven: bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 64 of aan de balie.
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De samenkomsten vinden plaats om
19u30 in de leeszaal van de bib,
onder begeleiding van Griet Desmet.

.....................

Een passie voor
lezen? Kom dan
bij de Leeuwse
Leeskring
Hou je van lezen, maar word
je soms overrompeld door het
grote aanbod boeken? Geniet
je ervan om je leeservaring
met anderen te delen? Hou
je ervan om te proeven van
verschillende genres? Dan is
de leeskring iets voor jou!

De samenkomsten vinden
plaats in de leeszaal van
de hoofdbibliotheek, onder begeleiding van
Griet Desmet.
We starten op maandag 16 oktober 2017 met ‘Wil’ van
Jeroen Olyslaegers (ook beschikbaar op e-reader).

De andere boeken die we samen bespreken zijn:
• Dinsdag 19 december 2017:
‘De vlamberken’ van Lars Mytting
• Woensdag 21 februari 2018:
‘Eenzaam heden’ van Naema Tahir
• Donderdag 19 april 2018:
‘Het geluid van de nacht’ van Maria Duenas
• Vrijdag 8 juni 2018:
‘De sekte der egoïsten’ van Eric-Emmanuel Schmitt,
onder begeleiding van Gunther Coppens.
Uur: 19.30 uur.
Waar: in de hoofdbibliotheek.
Inschrijven: is niet nodig.
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Leeskring voor anderstaligen
in Ruisbroek
Voor wie: voor iedereen die Nederlands wil leren en
graag leest.
Wat: samen korte verhalen lezen. Samen over de
verhalen spreken in het Nederlands.
Wanneer: 1 keer per maand op vrijdag
van 9.30 tot 10.30 uur.
• 6 oktober 2017
• 10 november 2017
• 8 december 2017
• 2 februari 2018
• 2 maart 2018
• 4 mei 2018
• 1 juni 2018
Waar: in het bibliotheekpunt dienstencentrum
’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek
Prijs: deelname is gratis. Inschrijven hoeft niet.
T 02 371 22 64
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be

25/10

INFOSESSIE

Verslavende
middelen

25/10 LEZING

Meer dan coke
De naam Benjamin Feys ken je vermoedelijk nog van het televisieprogramma ‘Alloo in de buitenlandse gevangenis’. Meer dan drie
jaar zat hij gevangen in de San Pedro gevangenis in Bolivië. Met
journaliste Hilde Sabbe schreef hij hierover het boek ‘Meer dan
coke’.

In samenwerking met politie
Zennevallei organiseert de jeugddienst een infosessie over verslavende middelen. Een inspecteur
zal uitleg geven over de verschillende soorten drugs, symptomen
die wijzen op druggebruik en hoe
je als (groot)ouder of hulpverlener
kan reageren.
Locatie: de Merselborre.
Tijdstip: 20.45 uur.
Prijs: gratis.
Inschrijven: T 02 370 28 80 of
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.

Op woensdag 25 oktober neemt hij je tijdens een lezing in
De Merselborre mee langs het hobbelige
parcours van vermoorde celgenoten,
liefdevolle momenten met zijn vriendin
Elisabeth en de online ondernemingen
tijdens het gevangenschap.
Locatie: de Merselborre.
Tijdstip: 19 uur.
Prijs: 5 euro.
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
T 02 370 28 80

20 en 21/10

Aspi’s en leiding van de Leeuwse jeugdbewegingen
Spelnamiddagen voorbereiden, eetfestijn plannen, kampvoorbereidingen treffen, in leiding staan is véél meer dan een beetje spelen!
Met een hapje, een drankje en een fijne activiteit wil het gemeentebestuur en de jeugddienst jullie bedanken voor jullie inzet.
Wanneer: zaterdag 21 oktober.
Uur: 18.30 uur.
Waar: jeugdcentrum Laekelinde.

Op 20 oktober 2017 is het Dag van de Jeugdbeweging. De feestdag
voor tal van kinderen en jongeren die zich elke week opnieuw met heel
veel plezier in hun jeugdbewegingskledij hijsen. Op die dag tonen we
met trots ons engagement en zetten we het jeugdbewegingsleven extra
in de verf.
www.dagvandejeugdbeweging.be

7

Mekingen en
haar kapellen
07.10
29.10
De eerste kapel
stond niet op haar huidige
plaats, maar wat verder in de
J.B. Cardijnstraat, rechtover
de Mechelsgatstraat (Villaretkaart, 1745).

Maria Magdalena
is van oudsher de patroonheilige
van het vroegere kerkje en de
huidige kapel. De hoeve (Cse)
er rechtover staat verkeerd
benoemd als Gaspeldoren.
(Ferrariskaart, 1777).

Abdij Ter Kameren
liet een kaart optekenen tussen 1716 en 1720.
De kapel staat er gedetailleerd afgebeeld. Het gaat
om een behoorlijk grote kapel. Er werden dan ook
erediensten gevierd. Dit soort plannen diende om
de eigendommen van de abdij en hun locaties te
benoemen.

1738

IS HET JAAR WAARIN STEFANUS ROELANS
HET KLOKJE GOOT DAT IN DE KAPEL ZOU
BELANDEN. IN DE HUIDIGE, KLEINE KAPEL WAS
DAAR ECHTER GEEN PLAATS VOOR EN ZE WERD
BEWAARD IN DE KERK VAN LEEUW. BIJ DE
OPRICHTING VAN EEN KAPEL IN ZUUN, WERD
DE OUDE KLOK VAN MEKINGEN GESCHONKEN
AAN DE NIEUWE SINT-LUTGARDISPAROCHIE.

Als orientatiepunt
was van oudsher een belangrijke plek voor reizigers
tussen Sint-Pieters-Leeuw en Halle. Zelfs op kaarten
waar het noorden nog niet van boven lag en afstanden werden uitgedrukt in ‘uren gaens’ was de naam
Mekingen al te vinden!
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De erfgoedkast over de geschiedenis van de
kapel van Mekingen
Wanneer: van 7 tot en met 29 oktober.
Waar: de cafetaria van WZC Sint-Antonius,
Jules Sermonstraat 17, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

GEZOCHT

Oud-leiding Chiro
Smasjh-Jeko Zuun

GEZOCHT

Reproducties
van Bruegel
Je hebt het misschien al gehoord… In 2019 slaan
heel wat verenigingen, gemeenten en inwoners uit
Pajottenland & Zennevallei de handen in elkaar voor
de organisatie van een regionaal Bruegeljaar vol
activiteiten en beleving. ‘Onze’ landschapsschilder is
dan immers 450 jaar overleden en zal ook nationaal
en internationaal in de kijker staan. Boeren-Bruegel
blijft inspireren en geeft betekenis, kleur en smaak aan
onze regio: landschap, erfgoed, toerisme, streekproducten, cultuur, … anno 2019.
In het kader van dit projectjaar is Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei op zoek naar reproducties van werken van Bruegel. In 2019 willen we illustratoren artistiek
aan de slag laten gaan met deze reproducties. Heb
jij nog een ingekaderde Bruegel in de kelder staan of
een koekendoos met een Bruegeliaanse afbeelding
op de zolder liggen? Laat het weten!
info@erfgoedcelpz.be.

De evolutie naar het digitale tijdperk staat
ook binnen Chiro Smasjh-Jeko Zuun niet stil. Zo
digitaliseert Chiro Zuun al haar paperassen en
foto’s die het sinds haar oprichtingsjaar in 1948
heeft verzameld; een werk van lange adem.
Chiro Zuun wenst een overzicht te maken van
alle mannen en vrouwen die sinds de oprichting deel hebben uitgemaakt van de leidingsploeg. Om dit te kunnen realiseren, doet Chiro
Zuun beroep op jou: ben je zelf oud-leiding
van Chiro Smasjh-Jeko Zuun, mogen wij je dan
vragen je contactgegevens (naam en adres)
door te sturen naar 70jaar@chirozuun.be. Je
mag zeker ook vermelden welke jaren je in de
leidingsploeg hebt gezeten. Ben je zelf geen
oud-leiding maar ken je een oud-leid(-st)er
van Chiro Zuun, dan vragen wij hem of haar dit
bericht door te geven.
Wij danken je alvast voor je waardevolle bijdrage en zingen voluit: “Zuun, Zuun, Zuun…”!
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Donderdag 5 oktober
Ben van de wereld
Ben Roelants bezocht voor
“Vlaanderen Vakantieland”
de verste uithoeken van onze
aardbol. Zijn talloze avonturen
en reisverhalen leveren dan ook
genoeg stof op voor de met
humor doorspekte anekdotes.
Tijdens de muzikale vertelling “Ben
van de wereld” loodsen Ben en
gitarist Tom je doorheen grappige
weetjes, avontuurlijke situaties,
betoverende muziek en sfeervolle
beelden. Het perfecte recept
voor een onvergetelijke reis.
Waar: de Merselborre.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 12 euro.
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Woensdag 11 oktober
Veilig online: over kinderen en
internet
Kinderen komen steeds jonger in
contact met internet. Hoe kan je
dat als ouder in de gaten houden
en/of beperken? Wat zijn de gevaren van de online wereld? En
hoe kan je als ouder je kind veilig
laten spelen of chatten op het
wereldwijde web?
Waar: kasteel Coloma.
Uur: 19.30 tot 22.30 uur.
Inkom: 8 euro.
Inschrijven: www.archeduc.be.

Vrijdag 20 oktober
Lachland
Wat is humor? Wat is grappig?
Waarom vindt de ene iets grappig en de andere niet? De
Vlaams-Marokkaanse stand-upcomedian Latif Aït, zanger-cabaretier Lennaert Maes, acteur-regisseur Peter Schoenaerts en
stand-upcomedian Els Vertongen
brengen in eenvoudig Nederlands liedjes, sketches, stand-upcomedy, visuele humor, absurd
theater, … Tussen het lachen
door krijgt je een overzicht van
de verschillende soorten humor.
Geschikt voor Nederlands- én
anderstaligen.
Waar: de Merselborre.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 10 euro.

IN SAMENWERKING
MET CC COLOMA
Pro Arte Negenmanneke
29ste tentoonstelling met beeldhouwwerk, patchwork, collages
en schilderijen in acryl, aquarel,
olieverf,...

Vrijdag 20 oktober
Fleddy Melculy
The all star wedding band
Goe vur in den otto
Fleddy Melculy is ‘de buitenechtelijke zoon van Lars Ulrich en Lita
Ford’. Twee namen die ooit al
in Werchter hebben gespeeld:
Lita in 1978 met The Runaways,
Lars al heel vaak met Metallica.
De groep is een ei van Jeroen
Camerlynck, de frontman van de
Nederlandstalige rockband De
Fanfaar. Hij is een zware metalfan
die allang op zijn honger zat. De
vernieuwing in het genre is te
beperkt in zijn ogen. Dat wou hij
aan de kaak stellen door metal te
fabriceren die alle clichés recycleert. Maar die wel steengoed
is. Het album ‘Helgië’ (2016) komt
op nummer 2 binnen in de Ultratop en bombardeert de groep tot
de succesrijkste Belgische metalband van het moment.

Voorprogramma
The ALL STAR WEDDING BAND
WE COVER COVERS!
Met leden uit bands als Gino’s
Eyeball, The Octopussys, Arizona,
… met Special Guest The Party
Master 3000.
Goe Vur In Den Otto draait de
ene metalklassieker na de andere
en weet als geen enkel ander djduo hoe een metalfeestje hoort
te klinken.
Waar: Laekelinde.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 14 euro.

Vernissage: vrijdag 6 oktober om
19 uur.
Tentoonstelling: zaterdag 7 en zondag 8 oktober van 10 tot 19 uur
Waar: parochiezaal Negenmanneke.

14, 15, 21 & 22 oktober
Kunstkring De Merselborre
12 veelzijdige kunstenaars doen
hun ding met een grote mate
van ‘kunnen’ en ‘bezieling’. Hun
visie op de huidige samenleving
zal worden weergegeven in hun
werken.
Waar: de Merselborre.

45 jaar Fotoclub Open Vizier
Vernissage: vrijdag 13 oktober
om 20 uur.
Tentoonstelling: 14 en 15 oktober
van 10 tot 12.30 uur en
van 14 tot 18 uur.
Waar: kasteel Coloma.

KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE
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