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Kinderraad zoekt
enthousiaste kids
Zit jij in het 5de of 6de leerjaar of in het eerste middelbaar? Denk jij mee na over hoe we Sint-PietersLeeuw beter kunnen maken voor kinderen? Dan ben
jij de geschikte kandidaat voor de kinderraad! De
jeugddienst is op zoek naar enthousiaste jongens en
meisjes van 10 tot 13 jaar die graag willen nadenken
over en helpen met verschillende thema’s binnen
onze gemeente!

“ VOOR MIJ WAS DE KINDERRAAD
EEN BIJZONDERE ERVARING.”
Edward
© Tineke De Vos

Wie alvast erg enthousiast is over de kinderraad
is Edward. Hij werd verleden jaar lid: ‘Ik zat vorig
jaar bij de kinderraad, het was mijn eerste keer en
meteen een bijzondere ervaring. Mijn mama had
er wat over gelezen en het leek me een leuk idee
om als kind een beetje invloed te hebben op wat er
in je gemeente gebeurt. Verleden jaar werkten we
rond het thema ‘milieu’ want dat gaat ons duidelijk
allemaal aan! Dat jaar hebben we geprobeerd om
Sint-Pieters-Leeuw milieuvriendelijker te maken. Ik ben
ontzettend benieuwd naar het thema van volgend
jaar!’
Wanneer we vragen naar de leukste momenten op
de kinderraad is Edward duidelijk: ‘Bij het planten
van de bomen aan de basisschool den Top voelde ik
mij een echte milieu-activist!’ Ook in contact komen
met andere leden vindt Edward een fijne ervaring:
‘Op de kinderraad zijn het allemaal toffe kinderen.
Zo denken we er trouwens allemaal over.’
‘Elk kind in Sint-Pieters-Leeuw zou zich moeten inschrijven voor dit geweldig project. Ik kan het alleen
maar aanraden en ben vol lof over de kinderraad’,
zegt Edward.
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Samen met de andere kinderen en Pro Natura plantte Edward (midden) in maart boompjes aan den
Top.

Lid worden van de kinderraad?
Wat zou jij graag anders zien in jouw gemeente en hoe zou jij dit aanpakken? Kom zeker
naar de kinderraad en denk mee na over hoe
we dit samen mogelijk kunnen maken! De
kinderraad komt ongeveer 6 à 8 keer per jaar
samen op woensdagnamiddag.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op
woensdag 30 oktober 2019 van 14 tot 16 uur
in de jeugddienst, Lotstraat 8 te
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Interesse? Stuur dan zeker jouw naam en voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
naar jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.
Tot binnenkort!

Scheiden bij familie
of vrienden. Hoe kan
ik helpen?
18 oktober

Dag van de Jeugdbeweging
Op 18 oktober viert ook onze gemeente de Dag van de Jeugdbeweging! Elke week gaan meer dan 250.000 jongeren naar de
jeugdbeweging. Ze brengen er hun vrije tijd door en maken er
vrienden voor het leven. Jeugdbewegingen bieden het hele jaar
activiteiten aan aan kinderen en jongeren. Tijdens de activiteiten
kan je samen spelen en krijg je de ruimte om jezelf te ontplooien.
Je doet er heel wat ervaring op en leert verantwoordelijkheid te
dragen. Daarmee is de jeugdbeweging er niet alleen voor jeugd,
maar ook door jeugd! Met de Dag van de Jeugdbeweging willen
jeugdverenigingen zich tonen aan de buitenwereld en jongeren die
niet aangesloten zijn warm maken om mee te doen!

Vrijwilligers in de bloemetjes zetten
Spelnamiddagen voorbereiden, eetfestijnen plannen, kampvoorbereidingen treffen, leiding geven … als leid(st)er doe je zo veel meer
dan alleen spelletjes spelen. Het hele jaar door zetten jongeren zich
vrijwillig in als leid(st)er. Tijd om hen in de bloemetjes te zetten! De
jeugddienst nodigt dan ook alle leiding en aspiranten van de lokale
jeugdbewegingen – Chiro Snoopy, KLJ Vlezenbeek, Chiro Zuun en
Chiro Negenmanneke – uit om samen gezellig een spel te spelen,
een aperitiefje te drinken en iets te eten. Van harte welkom op
18 oktober om 18.30 uur aan de Laekelinde!

Een scheiding raakt ouders en
kinderen, maar ook familie en
vrienden. Als familielid, vriend,
leerkracht, buur … wil je graag
helpen. Maar hoe?
Mag je vragen hoe het echt
gaat? Hoe kan je tonen dat je er
bent? Hoe ga je om met het verdriet en de boosheid van iemand
die aan het scheiden is? En wat
als je zelf in een scheiding zit; op
welke steun kan jij dan rekenen
van je omgeving?
Deze voordracht is gebaseerd op
verhalen uit de praktijk en is voor
iedereen die met een echtscheiding te maken krijgt.

DAG

E
VAN D

JEUGD

BEWE

GING

Wanneer? Woensdag 9 oktober.
Uur? Van 19 tot 21 uur.
Waar? Huis van het Kind,
Arthur Quintusstraat 20,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? Deze infosessie is gratis.
Inschrijven? Verplicht via
www.sint-pieters-leeuw.be/
huisvanhetkind.
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V.U. Erwin Cools, 2000 Antwerpen • foto Jan Van Bostraeten
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5 en 6 oktober

Initiatie boomslepen met Brabantse trekpaarden
zijn in de cursus inbegrepen.
Mogelijkheid tot overnachting ter
plaatse (75 euro, inclusief ontbijt).
Gelieve dit aan te geven bij je
inschrijving.
Inschrijven?
Via elyn@pajot-zenne.be en
het bedrag van 180 euro overschrijven op het rekeningnummer
BE29 9791 4775 6364 met vermelding ‘Cursus boomslepen’.
Uitrusting? Draag tijdens deze
cursus stevige schoenen en
werkhandschoenen.

Wil je zelf de kracht ervaren van
het Brabants trekpaard? Neem
dan deel aan de praktijkgerichte tweedaagse initiatie waarin
je leert mennen op kordeel en
boomslepen met deze zachtaardige en ervaren reuzen. Het
Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei stelt het lokaal,
getrainde paarden, materiaal en
tuigen ter beschikking.
Deze workshop is gericht naar alle
geïnteresseerden die de technieken van werken met trekpaarden
willen aanleren. Er is geen voorkennis vereist. Na deze workshop
kan je de basistechnieken van

6

het mennen op kordeel en het
boomslepen met trekpaarden.
Waar? Villa Hellebosch, Heystraat 7,
1570 Vollezele (Galmaarden).
Wanneer? 5 en 6 oktober 2019.
Programma?
• 5 oktober
- Theorieles: 13 uur.
- Praktijkles: 15.30 uur.
- Avondmaal: 18.30 uur.
• 6 oktober
- Praktijkles: 9 uur.
- Lunch: 12 - 13 uur.
- Einde cursus: 16.30 uur.
Kostprijs? 180 euro. Drank (nietalcoholisch), warm avondmaal,
broodjeslunch en tussendoortjes

Deze initiatie wordt georganiseerd in samenwerking met
vzw De Voermannen van Nu
en met steun van de provincie
Vlaams-Brabant. De initiatie kadert binnen het biodiversiteitsproject ‘Paarden natuurlijk!’ en het
Bruegeljaar 2019.

Gaspar de Crayer
In 2019 herdenken we de 450ste sterfdag van Pieter Bruegel de Oude, maar exact 100 jaar later stierf een andere
grote kunstenaar: Gaspar de Crayer. Je kan een van zijn werken bewonderen in de Sint-Pieterskerk aan de Rink:
‘De kruisiging van Petrus’.
Het werk dat we kunnen bewonderen in de Sint-Pieterskerk - een
olieverfschilderij op doek - is best indrukwekkend: 4 m hoog en
2 m breed. Toch is het je misschien nog niet echt opgevallen. Het
hangt immers tegen de zuidelijke zijmuur van het koor, waardoor
het niet de aandacht krijgt dat het verdient. Het schilderij werd
oorspronkelijk besteld als altaarstuk. Het zou centraal boven het
altaar een prominente plek innemen. Het atelier van de Crayer
leverde veel altaarstukken af. Dit schilderij zou de kruisiging van
Petrus verbeelden, de patroonheilige van de kerk.

Pastoor Reeners

Portret van Gaspar de Crayer door
Antoon Van Dijck.

1584

De schilder (1584 – 1669) werd geboren
in Antwerpen, maar zou de stiel onder
meer leren van Rafael Coxcie in Brussel.
Hij wordt er deken van de schildersgilde, hofschilder van de Aartshertogen
Albrecht en Isabella en portretteert de
beau-monde van de hoofdstad.
Zelf wordt hij meermaals geschilderd
door onder andere Antoon Van Dijck.

Wie dichterbij gaat, leest
dat het schilderij ooit
werd toegewezen aan
Jan Cossiers. Kenners zijn
het er intussen over eens
dat het een werk van de
Crayer is. Maar de man
raakte in het begin van de
twintigste eeuw wat in de
vergetelheid, waardoor
zijn werken plots werden toegeschreven aan
Rubens of Van Dijck. Het
bewijst alleen maar welk
groot artiest de Crayer
was om met deze klinkende namen verward
te worden.

© Johan van den Eede

Rond 1900 was de barokstijl echter volledig uit de mode en
werden veel barokke gebouwen omgetoverd in de stijl van de
neogotiek. Ook de Leeuwse pastoor Reeners wou liever een kerk
in deze stijl en liet de nodige werken uitvoeren. In 1902 werd het
schilderij dan maar tegen de zijgevel van het koor gehangen.

De kruisiging
van Petrus
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KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE

MUZIEK

Donderdag 3 oktober
Studio Guga Try Out – Ongehoord
We kennen Radio Guga, de band rond maestroloog Guga Baul, als een coverband van formaat.
Maar momenteel werken ze onder de nieuwe naam
“Studio Guga” aan een heel bijzonder verhaal: een
eerste studioplaat.
Zoals vanouds zal Guga zijn beste stem-imitaties naar
boven halen, maar deze keer met gloednieuwe,
eigen nummers. Nummers die zo typerend zijn voor
de geïmiteerde artiest, alsof ze door henzelf zijn gemaakt. Vandaar ook de titel ‘ONGEHOORD!’. Want
zelfs de geïmiteerde artiesten hebben hun nummer
nog nooit gehoord. En zomaar in de muzikale krochten duiken van een bekende muzikant, dat hoor je
eigenlijk niet te doen. Tenzij je Guga Baul heet.
Muziekfenomeen Jean Blaute was zo enthousiast
toen hij de eerste demo’s hoorde, dat hij de productie voor deze plaat meteen op zich heeft genomen.
Bandbezetting: Guga Baul (zang) Joost Van den
Broeck (drums) Bert Embrechts (bas) Filip Bollaert
(gitaar) Jacques Motmans (toetsen).
Uur? 20.30 uur.
Waar? OC De Merselborre, Schaliestraat 2,
1602 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? 18 euro.
Tickets? www.colomaspl.be.
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MUZIEK

Donderdag 10 oktober
Liebrecht Vanbeckevoort en Hubert Damen –
Klassieke muzikale vertelling en poëzie: Enoch
Arden
Een klein havendorp aan de Engelse rotskust is het
decor van een liefdesdrama. Enoch Arden en zijn
jeugdvriend Philip zijn verliefd op hetzelfde meisje,
Annie Lee. Annie kiest voor Enoch en samen stichten
ze een gezin. Op een dag vertrekt hij naar het buitenland om geld te verdienen en zijn geliefden een
betere toekomst te kunnen garanderen. Tien jaar
later komt hij na een schipbreuk terug ...
Vlaams theater-en televisieacteur Hubert Damen,
die bij het grote publiek bekend werd als hoofdrolspeler in de politieserie ‘Witse’, brengt in een verrassende muzikale vertelling het verhaal van Enoch
Arden, een melodrama van Richard Strauss.
Hij wordt daarbij aan het klavier vakkundig bijgestaan door Liebrecht Vanbeckevoort, de laatste
Belgische pianist die laureaat werd van de Koningin
Elisabethwedstrijd (2007) en sindsdien wereldwijd
concerteert.
Uur? 20.30 uur.
Waar? OC De Merselborre, Schaliestraat 2,
1602 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? 18 euro.
Tickets? www.colomaspl.be.

PROJECTEN IN SAMENWERKING
MET VERENIGINGEN
5 en 6 oktober
Kunstkring PRO ARTE – Kunstexpo 31

MUZIEK

Donderdag 17 oktober
De Frivole Framboos – Wachten op Do Groot
In hun warm onthaalde voorstelling ‘Wachten op
Do Groot’ onthullen Peter Hens en Bart Van Caenegem ons op virtuoze wijze de geheimen rond de ‘Big
Bang’ van de muziek, over de noot waarmee het
allemaal begon: ‘Do Groot’.
Werken van bekende componisten worden ontleed,
musicologische verbanden tussen stijlen en ritmes
worden ontbloot, het Vlaamse levenslied gaat aan
de wals met de Beethovense romantiek en de barokke Bach barst voor de gelegenheid uit in levenslustige charmezang.
Reizend door het verleden zet De Frivole Framboos
de tijd op zijn kop en zoekt het antwoord op de
vraag wat er zou gebeuren als vroegere tijden de
toekomst waren geweest: zou Mozart zich hebben
laten inspireren door Stromae, zou James Last van invloed zijn geweest op Wagner? En hoe zouden Bach
en Beethoven hebben geklonken als Wagner eerder
had geleefd dan zij?
Het zijn vragen waar de wereld lang mee heeft geworsteld. De mensheid heeft een eeuwigheid moeten wachten, maar de antwoorden zijn de moeite
meer dan waard.
Uur? 20.30 uur.
Waar? OC De Merselborre, Schaliestraat 2,
1602 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? 18 euro.
Tickets? www.colomaspl.be.

Dit jaar is Kunstkring PRO ARTE aan haar 31ste
tentoonstelling in het Negenmanneke toe.
Naar jaarlijkse gewoonte zetten ze dan ook
artiesten van en rond Sint-Pieters-Leeuw in de
kijker, want plaatselijk talent dient aangemoedigd te worden.
In het kader van het Bruegeljaar zullen de
bezoekers een groot tafereel van
‘De Boerendans’ ontdekken.
Vernissage? Vrijdag 4 oktober om 19 uur.
Expo? Zaterdag 5 en zondag 6 telkens
van 10 tot 18 uur. De toegang is vrij.
Waar? Parochiezaal Negenmanneke, Gaston
Deruyverstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Info? Clerinx William, T 0471 92 61 33,
clerinx@telenet.be.

19, 20, 26 en 27 oktober
Kunstkring De Merselborre – Tentoonstelling
Ook dit jaar stelt Kunstkring De Merselborre
tentoon. Rond het thema ‘water’ gingen elf
kunstenaars aan de slag binnen hun eigen discipline. We zien fotografie van Patrick Bardyn,
Luk Stiens en Freddy Van Vlaenderen, ontdekken schilderkunst van Rik Moriau en Gust van
Kelecom en bewonderen keramiek van Ingrid
Vanroy, groeninstallaties van Geert van Kelecom, juwelen van Jan Crabeels en licht van
Jasmina Deyaert. De beeldhouwwerken van
Marcel Janssens en illustraties van Marjolein
Denayer vervolledigen deze tentoonstelling.
Wanneer? Van 19 tot 20 oktober en 26 tot 27
oktober.
Uur? Telkens van 14 tot 18 uur.
Waar? OC De Merselborre, Schaliestraat 2,
1602 Sint-Pieters-Leeuw.
Info? Patrick Bardyn, T 0486 57 97 41.
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ZONDAG 13 OKTOBER

Verwenzondag in de bib
Genieten van poëzie met een twist

Theatervoorstelling ‘Stan Stempels’ voor kinderen

Op de verwenzondag bruist de hoofdbibliotheek
van activiteiten.

Terwijl je geniet van een lekker ontbijt in de hoofdbib,
heeft postbode Stan Stempels het druk met brieven
rond te brengen. Maar dan gaat zijn fiets kapot. Zijn
band staat lek en zijn stuur draait zot. Het spatbord
heeft een deuk en er zit een slag in zijn wiel. Kom jij
hem helpen tijdig alle brieven en kaartjes in de juiste
brievenbussen te steken? Een gezellige familievoorstelling voor kinderen van 3 tot 7 jaar en hun ouders.

Op het gelijkvloers maak je kennis met een levend
standbeeld. In de leeszaal word je verwend met
een ontbijt en ontmoet je Liese Leunens (@poëziejegraag). Zij schrijft gedichten die ze deelt met 6.500
volgers. Haar gedichten zijn herkenbare bedenkingen, uit het leven gegrepen, met vaak een woordspeling als twist.
Wanneer? Zondag 13 oktober.
Uur? Van 9.30 tot 12.30 uur.
Waar? In de hoofdbibliotheek.

Liese Leunens
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Wanneer? Zondag 13 oktober.
Uur? Een voorstelling om 10 uur en een voorstelling
om 11.30 uur.
Waar? In de hoofdbibliotheek.
Inschrijven?
• sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/verwenzondag
• bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be
• T 02 371 22 64
• Aan de balie

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!
We lezen 5 boeken per leesjaar, de begeleiding is in
handen van Marie-Jeanne, directeur van Leesweb.

Maandag 7/10/2019

Kortgeknipt
van Kristien Dieltiens

Dinsdag 3/12/2019

De regen
voor hij valt
van Jonathan Coe
Woensdag 12/02/2020

Wees onzichtbaar
van Murat Isik

Donderdag 2/04/2020

De heerlijkheid van
Julia
van Oscar van den Boogaard

Maandag 8/06/2020

Wat? Wil je graag Nederlands leren, samen
lezen in het Nederlands en met anderen Nederlands spreken? Dan ben je welkom in onze
leesclub voor anderstaligen!
We lezen één boek per maand en bespreken
het verhaal in het Nederlands.
Wanneer? Eén maand lang,
elke vrijdag van 9.30 tot 11 uur.
• 4 oktober 2019
• 11 oktober 2019
• 18 oktober 2019
• 25 oktober 2019
Waar? Hoofdbibliotheek, Rink 2,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor wie? Voor iedereen die graag Nederlands
wil leren en graag leest.
Prijs? Meedoen is gratis!

www.sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/leesclub,
T 02 371 22 64 of aan de balie van de bib.

Dierbaar
van Linn Ullman
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Respect in de sportclub
Milieu en omgeving
In februari 2019 startte de sportdienst met de campagne ‘Respect in de sportclub’ en gingen we aan
de slag met het thema milieu en omgeving. Sporten
en bewegen in een propere en milieuvriendelijke
omgeving is belangrijk maar jammer genoeg niet
altijd vanzelfsprekend. Samenwerken is dan ook de
boodschap en gelukkig kan iedereen zijn steentje
bijdragen!
In samenwerking met een aantal erkende verenigingen zette de sportdienst acties op om het thema
onder de aandacht te brengen. Zo organiseerde ze
samen met SK Vlezenbeek en K. Turnsport Ruisbroek
een plogging. Daarbij combineer je lopen of wandelen met het oprapen van zwerfvuil. Twee vliegen in
één klap! Want zo kan je lekker bewegen en draag
je meteen een steentje bij in het proper maken van
je omgeving.

© Julien Steens

Plog je fit! Want …
• door te wandelen of te lopen blijf je fit en
gezond;
• door afval op te rapen verbrand je nog
meer calorieën;
• je helpt de club mee om de omgeving
proper te houden;
• door te sporten tijdens de training van
je kinderen verlies je geen tijd met al die
verplaatsingen en verbruik je minder
brandstof;
• als ouder geef je meteen het goede
voorbeeld aan je kinderen en leer je hen
dat een propere omgeving belangrijk is.

12

Ook enkele verenigingen startten acties op. Zo
werkten de Leeuwse wielertoeristen een actieplan uit
waarmee ze netheid op de openbare weg, tijdens
hun wekelijkse fietstochten willen bewaren en bevorderen. Elke volgwagen die met de groepen meerijdt
heeft een vuilniszak waarin renners hun afval kunnen
deponeren tijdens de tocht. Daarnaast plaatst de
club meerdere vuilzakken in hun bergplaats zodat
afval van de bevoorrading onderweg, correct kan
worden verzameld.
Ook de vissersclub ‘De Gouden Brasem’ werkte een
actie uit. Zij houden jaarlijks een zwerfvuilactie rond
de visvijvers in Ruisbroek. Zo kunnen vissers vissen in
een propere omgeving en natuurlijk varen ook de
vissen er wel bij!
De sportdienst van onze gemeente wil alle verenigingen bedanken die acties en initiatieven organiseerden en hoopt dat deze ook in de toekomst worden
verdergezet.

28 tot 31 oktober
Samen in ’t Nederlands
Nieuw schooljaar,
nieuw thema en
dat wordt vanaf
1 september tot
en met 31 januari
2020 ‘Samen in het
Nederlands’.
Zowel binnen onze
gemeente als in de
sportverenigingen
is Nederlands de voertaal. Omdat onze gemeente
veel anderstalige inwoners heeft, is het niet altijd
eenvoudig om elkaar te begrijpen. Het spreken van
verschillende talen kan de vereniging in groepjes
verdelen waardoor sommigen worden uitgesloten.
Ook de communicatie met ouders kan stroef verlopen waardoor afspraken rond de werking van de
club niet worden begrepen en de betrokkenheid
bij de sportclub daalt. Dit sociale aspect vinden de
verenigingen thans erg belangrijk; een sportclub
is immers een ontmoetingsplek voor jong én oud.
Daarom willen we samen met andere diensten en
sportverenigingen, anderstaligen de kans geven
zich te integreren in het verenigingsleven en in de
samenleving.
In samenwerking met de dienst Integratie en vzw de
Rand blaast de sportdienst dit thema nieuw leven in.
Een aantal verenigingen waaronder SK Leeuw, De
Waterleeuwen, De Watertrollen en- duivels, de Koninklijke Turnsport Verbroedering Ruisbroek, Leeuwse
Turnkring, Gympy, F.C. Negenmanneke en KV Zuun
scharen zich mee achter dit thema. Zo zal SK Leeuw
samen met vzw De Rand een promofilmpje maken
met tips voor verenigingen bij het inschrijven van
nieuwe (anderstalige) leden en hoe ze de kansen
kunnen aangrijpen om oefenkansen Nederlands te
bieden voor anderstaligen. Ze geven tips om anderstaligen te helpen een gesprek te voeren en reiken
hulpmiddelen aan om makkelijker in gesprek te gaan
met elkaar.

Watergewenning
peuters

Kom tijdens de herfstvakantie met jouw peuter
naar de lessen watergewenning. Een ervaren
lesgever leert hen om zich te bewegen en veilig
te voelen in het water. De ouders begeleiden de
kinderen mee in het water.

Voor wie? Voor peuters van 2 tot 4 jaar.
Wanneer? Maandag 28 oktober tot donderdag
31 oktober van 10 tot 10.30 uur of van 10.30 tot
11 uur.
Waar? Zwembad Wildersportcomplex,
Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? 15 euro. Inbegrepen: 4 lesdagen,
ingang zwembad, lesgever en verzekering.
Inschrijven via Ticketgang: https://spl.ticketgang.eu
Sportdienst, Sportlaan 11,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 14 20,
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

We wensen de clubs veel succes met hun acties!
Sportdienst, Sportlaan 11,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 14 20 of
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
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