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VRIJDAG 9 OKTOBER

Speel mee met  
het Groot Dictee!

Op vrijdagavond 
9 oktober om 20 uur 
verwelkomen we je 
graag in het kasteel 
Coloma om deel te 
nemen aan De Schrijf-
wijzen, Het Groot Dic-
tee Heruit gevonden.

Je hoeft geen spel-
lingkrak te zijn om 
mee te doen.
Het Groot Dictee is 
een dictee voor een 
breed publiek, 
iedereen kan 

deelnemen. Het gaat niet alleen om correct 
spellen, ook taalplezier en creativiteit staan 
centraal. Het spel telt drie rondes: een traditioneel 
dictee, multiple choice en spellingbee.

Het Groot Dictee Heruitgevonden start om 20 uur 
stipt en dat simultaan in 75 bibliotheken over heel 
Vlaanderen. 

Kriebelt het om mee te doen? Schrijf je in en begin 
alvast te oefenen! 

Wanneer? Vrijdag 9 oktober 2020 om 20 uur.

Waar? In kasteel Coloma.

Deelname? Gratis.

Prijzenpot? Een leuk cadeau voor de winnaar en 
eeuwige roem!

Inschrijven? Is verplicht, want de plaatsen zijn  
beperkt.  
Via www.sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/
grootdictee, T 02 371 22 64 of aan de balie.

ZONDAG 18 OKTOBER

Diorama (vanaf 3 jaar)

Voorstelling om 10 uur, 11 uur en 12 uur
Hoofdbibliotheek • Gratis

De verwenzondag ziet er dit jaar een beetje anders 
uit. Wegens de coronamaatregelen kunnen we 
niet alle bezoekers op een ontbijt trakteren. 
Gelukkig kunnen we onze kleinste bezoekers vanaf 
3 jaar een leuke familievoorstelling aanbieden.

Kom mee op avontuur!
Alles begint op een vreemde ochtend, waar er 
plots geen ronde maar een vierkante zon opkomt. 
De dieren beslissen of ze voor of tegen die ‘nieuwe 
zon’ zijn. En ze hebben allemaal hun zegje daar-
over, van de pinguïns op de noordpool tot een 
giraf bij zonsondergang.

Hanafubuki speelt een klein pareltje, met het 
publiek dicht bij hun houten mini-theater. Uit hun 
theaterkoffer toveren ze abstracte vormen, decors, 
dieren en personages. Als toeschouwer maak je 
een reis doorheen deze uitklapbare kijkkast.

Diorama is een kleinnood, een klein tafeltheater 
dat klein en minder klein vervoert in ongebreidel-
de  fantasie. 

Inschrijven 
kan via https://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/
verwenzondag. 

THEATERVOORSTELLING
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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 gen-
res?
Dan is de leeskring iets voor jou!

We lezen 5 boeken per leesjaar. 
De samenkomsten vinden plaats 
om 19.30 uur in de hoofdbiblio-
theek of in het Colomakasteel 
(afhankelijk van de coronamaat-
regelen).

Dit leesjaar starten we op een 
originele manier!
Het eerste boek ‘Kongokorset’ 
wordt op donderdag 1 oktober 
om 19.30 uur begeleid door de 
auteur Herlinde Leyssens zelf.  

Iedereen is welkom, inschrijven is 
verplicht!

Meer weten? 
Surf naar https://sint-pieters-
leeuw.bibliotheek.be/leeskring, 
bel naar 02 371 22 64 of kom naar 
de balie van de bibliotheek.

Wat?
Wil je graag Nederlands leren, 

samen lezen in het Nederlands en 
met anderen Nederlands spreken?

Dan ben je welkom in onze 
samenleesgroep voor 

anderstaligen!
We lezen één boek per maand en 

bespreken het verhaal in het 
Nederlands.

Wanneer?
Elke vrijdag van 9.30 tot 11 uur 

(uitgezonderd schoolvakanties en 
feestdagen).

Start: vrijdag 2 oktober 2020.

Waar?
Hoofdbibliotheek, Rink 2,  
1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Voor wie?
Voor iedereen die graag 

Nederlands wil leren en graag 
leest.

Inkom?
Meedoen is gratis.

Info en inschrijvingen?
Iedereen is welkom,  

inschrijven is verplicht!  
(om alles coronaveilig te houden)

www.sint-pieters-leeuw.be/ 
samenleesgroep,  

T 02 371 22 64  
of aan de balie van de bib.

SAMENLEESGROEP
Samen Nederlands lezen

Kalender
2020-2021

Donderdag 1/10/2020
Kongokorset 
van Herlinde Leyssens 
Begeleiding door de schrijf�er

Maandag 30/11/2020
Een heel leven

van Robe� Seethaler

Dinsdag 9/02/2021
Kikkers
van Mo Yan

Wœnsdag 31/03/2021
De jongen 
in het graf

van Toni Coppers  

Met op vrijdag 23/04/2021 lezing 
door Toni Coppers in ka�eel Coloma

Donderdag 3/06/2021
De stilte van 
de vrouwen
van Pat Barker

door Toni Coppers in ka�eel Coloma
Donderdag 3/06/2021
De stilte van 
Donderdag 3/06/2021
De stilte van 
Donderdag 3/06/2021

de vrouwen
De stilte van 
de vrouwen
De stilte van 
van 

Wœnsdag 31/03/2021

in het graf
Toni Coppers  

in het graf
Toni Coppers  

in het graf

Met op vrijdag 23/04/2021 lezing 

Maandag 30/11/2020
Een heel leven
Maandag 30/11/2020

Een heel leven
Maandag 30/11/2020

Robe� Seethaler

Donderdag 1/10/2020
Kongokorset 
Donderdag 1/10/2020
Kongokorset 
Donderdag 1/10/2020

van 
Begeleiding door de schrijf�er

Dinsdag 9/02/2021
Kikkers
Dinsdag 9/02/2021
Kikkers
Dinsdag 9/02/2021

van 

De samenkom�en vinden plaats om 
19u30 in de le�zaal van de bib, 

onder begeleiding van 
Marie-Jeanne Snœks van Le�web
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Wekelijkse vrijdagmarkt,
meer dan een markt!
In 2008 stonden voor het eerst marktkramers aan de 
Rink op vrijdagnamiddag. Inmiddels komen reeds 12 
jaar veel Leeuwenaren en mensen van ver 
daarbuiten naar de markt om er wekelijks hun 
portie groenten, brood, vis of vlees aan te kopen. 
Want geef nu toe; wat is er leuker dan een gezellige 
babbel, een goed contact met de verkoper en 
bovendien verse producten in je 
boodschappentas?!

Van grond tot mond! 
Een aantal van onze marktkramers telen ook zelf 
hun producten. Je krijgt dus ook op de Leeuwse 
markt de kans om rechtstreeks bij de producent te 
kopen. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, 
de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. 
Met zo’n transparant systeem is hij niet enkel een 
ambassadeur voor zijn product, maar voor de hele 
korte keten. Als consument krijg je in ruil verse en 
kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer. 
Zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. 
En bovendien ondersteun je de lokale economie.

Afspraak 
aan de Rink,

iedere vrijdag 
van 15 tot 19 uur.
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Wie is wie? 
• Hoeve Lemaire
 Aardappelen (Sint-Pieters-Leeuw)
• Snack House
 Hamburgers / snacks (Pamel)
• Quality Fish
 Dagverse vis (Oostende)
• Defrère Johan
 Snoep (Aalst)
• Kestens Johan
 Aardbeien (Sint-Pieters-Leeuw) 

Seizoensgebonden
• Agroktima
 Griekse specialiteit (Sint-Pieters-Leeuw)
• Van Hecke Wim
 Franse en Zwitserse kaas (Waasmunster)
• Cleynhof Ten Bautebrugge
 Hoeveproducten (Bogaarden)
• Vandersmissen – Crispel
 Groenten & Fruit (Pepingen)
• Borremans Patrick
 Kip aan ’t Spit (Dworp)
• Vandeperre Sabine
 Mattentaarten en bakkerijproducten 

(Geraardsbergen)
• Alpina
 Bloemen & Planten (Itterbeek)
• Schoukens Francis
 Honing en aardbeien (Vlezenbeek) 

Seizoensgebonden
• Detemmerman Robert
 Belgische druiven (Hoeilaart)
• Vanderstock Michel
 Wafels (Tubize)
• Claes Marc
 Huisbereide producten (Lennik)
• Van Cutsem Etienne
 Bakkerij & Zuivelproducten (Vlezenbeek)
• Buelens Patrick
 Lederwaren-Textiel (Itterbeek) 
• Café Latté – Joeri De Tobel
	 Koffie/lekkernijen	(Halle)
• Victor Servranckx
 Textiel (Ternat) Occasioneel
• Wijnen D’Herde
 Wijn en Cava (Sint-Pieters-Leeuw) Occasioneel
• Vandevijver Fabienne
	 confituur	(Denderleeuw)	Occasioneel
• Filip Vinquier
 Paella (Asse)
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KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE

Zondag 18 oktober
Oxalys 
Ode aan het klarinetkwintet

Weinig blaasinstrumenten mengen zo mooi met de 
klank van strijkers als de klarinet. Die klankenmagie 
had Mozart ook al ontdekt. Het leverde enkele van 
de mooiste pagina’s uit de klassieke muziek op. Zijn 
klarinetkwintet uit 1789 ontroert in de langzame en 
bruist in de snelle delen, steeds met een knipoog 
naar de luisteraar.

Nog intiemer is het strijktrio: een samenspel van 
viool, altviool en cello. Franz Schubert schreef 
3 strijktrio’s. Van het eerste zijn maar een paar 
maten overgebleven, het tweede bestaat uit een 
eerste deel en een onafgewerkt tweede deel. Het 
derde, uit 1817, omvat 4 delen en is het enige 
volledige strijktrio van de hand van de meester.

Oxalys ontstond in 1993 en groeide uit tot een 
kamermuziek-ensemble	met	een	uniek	profiel	en	
een sterke internationale reputatie.

Wanneer? Zondag 18 oktober om 15 uur.
Waar? Sint-Pieterskerk.
Prijs? 18 euro. 

Vrijdag 16 oktober
Jacques Van Keymeulen
Sint-Pieters-Leeuw in het Vlaams dialectlandschap

Emeritus professor Jacques Van Keymeulen neemt 
ons mee in de wereld van de dialectologie. Want, 
dialect is geen verbasterd Nederlands. Elk 
traditioneel dialect is de voorzetting van taalvormen 
uit het verleden, oraal overgeleverd van generatie 
op generatie.

Het dialectlandschap in Nederlandstalig België kan 
worden onderscheiden in drie dialectgroepen: 
Vlaams (verdeeld in West- en Oost-Vlaams), 
Brabants en Limburgs. Dat dialectlandschap is lang 
geleden tot stand gekomen tijdens de volks-
verhuizingen, toen Germanen zowel van over de 
zee (Saksen) als van over het land (Franken) onze 
streken hebben bevolkt.

In deze lezing graaft professor Van Keymeulen 
dieper in de geschiedenis van het Leeuwse dialect, 
zijn oorsprong en welke kenmerken hiervan aan de 
basis liggen.

Een organisatie i.s.m. ’t Ei

Wanneer? Vrijdag 16 oktober om 20 uur.
Waar? Roosezolder, kasteel Coloma.
Prijs? 5 euro. 

Deze organisatie is een samenwerking met de 
Bibliotheek. 

KLASSIEKE MUZIEKLEZING

Bij annuleringen omwille van het coronavirus worden je tickets volledig gecompenseerd. Geen enkele reden dus om 
niet vliegensvlug je kaarten te reserveren! Laat zeker je e-mailadres achter bij het online reserveren zodat we je kunnen 

contacteren indien een voorstelling wijzigt of wordt geannuleerd. 
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KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE

Woensdag 28 oktober
Lieve Blanquaert 
Circle of Life

Circle of Life’ is het sluitstuk van Lieve Blancquaerts 
wereldwijde zoektocht naar de mens en zijn rituelen, 
tradities en gebruiken, bij de meest universele 
momenten van geboorte, liefde en dood.

‘Circle of Life’ brengt de drie grote levensverhalen 
samen op een nieuwe, verrassende manier. Het 
wordt een uniek multi-mediaal verhaal over de 
mens en deze wereld. Wat ons verenigt, en apart 
maakt.

Een onvergetelijke reis doorheen de wereld en zijn 
bewoners, door de bijzondere ogen van een 
uitzonderlijk reizigster.

Wanneer? Woensdag 28 oktober om 20 uur.
Waar? Sint-Pieterskerk.
Prijs? 10 euro.

Deze organisatie is een samenwerking met de 
bibliotheek. 

Vrijdag 6 november
Passa Il Tempo
(vanaf 4 jaar)

Diep in het bos ligt er een magische plek waar tijd 
groeit, geplukt wordt, en de wijde wereld wordt 
ingestuurd. Drie deuren zitten verscholen achter de 
hoge bomen. Achter de eerste deur vind je het 
leven van een kind dat overal vlammetjes zaait. 
Achter de tweede deur zie je een jonge vrouw die 
haar vurige momenten oogst. Achter de derde deur 
aanschouw je het leven van een oudere dame die 
verschroeide herinneringen verzamelt.

De tijd in dit verhaal staat symbool voor geboren 
worden, spelen, groeien, liefhebben, ouder worden, 
doodgaan en opnieuw geboren worden … Een 
voorstelling over het verglijden van de tijd, met vuur, 
circus, objecttheater en fysiek theater, voor 
kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen van elke 
leeftijd. Waar wacht je nog op? Reis met ons mee! 
We hebben zeeën van tijd. 

Vond je het ook zo jammer dat er dit jaar geen 
Strapatzen was? Dan ga je dit zeker niet willen 
missen!

In samenwerking met CC De Meent en CC ’t Vondel.

Wanneer? Vrijdag 6 november om 18.30 uur.
Waar? Colomapark.
Prijs? 14 euro, 10 euro (-21 jaar).
Ticketverkoop via www.colomaspl.be 

CIRCUS - VUURTHEATERLEZING

Bij annuleringen omwille van het coronavirus worden je tickets volledig gecompenseerd. Geen enkele reden dus om 
niet vliegensvlug je kaarten te reserveren! Laat zeker je e-mailadres achter bij het online reserveren zodat we je kunnen 

contacteren indien een voorstelling wijzigt of wordt geannuleerd. 
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Onze herfsttentoonstelling zal dit jaar niet plaats- 
vinden.

Talrijke bezoekers uit Sint-Pieters-Leeuw, maar ook 
heel wat mensen van ver daarbuiten bezoeken jaar-
lijks dit event.

Gezien	de	onzekere	verspreiding	en	heropflakkerin-
gen van het virus alsook de administratieve vereis-
ten hieraan gekoppeld, lijkt het ons beter om vol-
gend jaar elkaar weer te zien.

Als ontmoeten en groeten weer zonder voorwaar-
den mogelijk zijn.

Beste leeuwenaars , 
kunstvrienden,

Beleefbon Vlaams Brabant

Met deze beleefbon geven we je alvast een aan-
moediging van 10 euro om erop uit te trekken in 
onze fantastische regio! Maak een leuke daguitstap 
met je gezin en gebruik de bon bij één van de deel-
nemende attracties. 

Hoe ontvang je een beleefbon? 
Kom naar de dienst Toerisme in het Colomapark en 
koop één van de toeristische publicaties. Bij iedere 
publicatie ontvang je een beleefbon, zolang de 
voorraad strekt.  

Tot	eind	2020	kan	je	ook	alle	wandel-	en	fiets- 
publicaties aan een extra grote korting van 60 %  
bij Toerisme Vlaams-Brabant bestellen:  
www.toerismevlaamsbrabant.be/wederverkopers. 
 

Waar kan je terecht met een beleefbon? 
Ondertussen schreven al meer dan 140 toeristische 
ondernemingen en leden van Straffe Streek zich in 
om de bon te aanvaarden. Het aanbod kan je terug 
vinden op www.zomereninvlaamsbrabant.be/be-
leefbon. De bonnen zijn geldig tot 31 december 
2020. Ook in onze gemeente kan je terecht met de 
beleefbon als betaalmiddel. 
 
Met deze initiatieven wil Toerisme Vlaams-Brabant 
de toeristische sector een beetje ademruimte ge-
ven en de toerist ook de weg wijzen naar de toeristi-
sche infopunten. Heb je nog vragen? Aarzel dan 
niet en neem contact met ons op via toerisme@
vlaamsbrabant.be of telefonisch via 016 26 76 20. 

dienst Toerisme
02 371 22 62, toerisme@sint-pieters-leeuw.be
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Maak Sint-Pieters-Leeuw meer 
kindvriendelijk! 
Zit jij in het 5de of 6de leerjaar of in het eerste middel-
baar? Denk jij mee na over hoe we Sint-Pieters-
Leeuw 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 t.e.m. 13 jaar oud die graag mee 
willen nadenken over en helpen met verschillende 
thema’s binnen onze gemeente! 

Wat zou jij graag anders zien in jouw gemeente en 
hoe zou jij dit aanpakken? Samen bekijken we hoe 
we dit mogelijk kunnen maken. De kinderraad komt 
een 6 à 8 keren samen per jaar op woensdagna-

middag. De eerste bijeenkomst gaat door op 
woensdag 28 oktober van 14 tot 16 uur in de jeugd-
dienst, Lotstraat 8 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

Interesse? Stuur dan zeker  jouw naam en voor-
naam, adres, e-mailadres  en telefoonnummer naar 
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be. Je ontvangt 
daarna van ons meer informatie over de eerste bij-
eenkomst en over hoe we deze helemaal coro-
na-veilig zullen laten verlopen.

Tot binnenkort!
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van 2 tot 6 november

Geen File op de Melkweg 
vakantiekamp - herfstvakantie

Nelly (voor kleuters)
We maken een ruimtereis door de Melkweg. Met de 
wagen kunnen we er niet geraken, dus we hebben 
een raket nodig. Vergeet ook je ruimtepak niet! 

We gaan creatief aan de slag met planeten (van 
jongleren met onze planeten tot schilderen met 
marmerverf om zo een nieuwe planeet te creëren). 
We worden een astronaut, maken een 
maanwandeling en beleven allerlei leuke 
avonturen.

Rhino (voor lagere schoolkinderen)
Oooh nee! Onze wegen slippen dicht, waardoor we 
soms	uren	in	de	file	staan.	Onze	planeet	is	niet	groot	
genoeg voor iedereen om op te wonen. Van wat 
we	tot	nu	toe	weten	is	er	nog	nooit	file	geweest	op	
de Melkweg. Allen daarheen dus!  

We gaan creatief aan de slag met planeten (van 
jongleren met onze planeten tot schilderen met 
marmerverf om zo een nieuwe planeet te creëren). 
We worden een astronaut, maken een 
maanwandeling en beleven allerlei leuke 
avonturen.  

aKadeemi vzw geeft daarenboven een (beperkte) garantie op geld terug
indien de kampen niet kunnen doorgaan.

Prijs: 25 euro per dag • 100 euro voor een week

Wanneer? maandag 02/11/20 – vrijdag 06/11/20
Voor wie?
• Nelly: 2,5 jaar – 7 jaar
• Rhino: 7 jaar – 12 jaar
Uur? 09.00 – 16.00 uur
(leuke opvang van 08.00 tot 18.00 uur)

Waar? Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6,  
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Organisatie: aKadeemi vzw
Inschrijven: akadeemi.be
 

info@akadeemi.be  of 0487 31 25 58

Praktische info vakantiekamp herfstvakantie
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Lezing “Allemaal speelmateriaal”
door Speelmakers.
Wat betekent spelen voor kinderen? Hoe kan je 
met  eenvoudige materialen kinderen prikkelen om 
te spelen? 

We hebben het over ‘loose parts’ en hoe je mate-
riaal kan verzamelen, zowel voor binnen als voor 
buiten. We kijken door de kinder bril en denken 
 samen na hoe we het spelen vanuit beleven en 
verwonderen kunnen versterken, zonder focus op 
het resultaat. Je krijgt heel wat concrete  ideeën, 
voor alle  leeftijden.

PRAKTISCH
Wanneer? Woensdag 14 oktober  
van 19.30 tot 21.30 uur.
Waar? De Merselborre, Schaliestraat 2  
1602 Vlezenbeek.

inschrijven is noodzakelijk en kan via   
www.sint-pieters-leeuw.be/huisvanhetkind,  
02 371 14 35 of rechtstreeks via het  
secretariaat Kinderopvang

Nederlands oefenen tijdens de 
herfstvakantie!

Week van de opvoeding

De animatoren van vzw Panta Rhei zorgen elke dag 
voor gevarieerde activiteiten. Knutselen, zingen, 
praten, bewegen … Alles om de kinderen op een 
leuke en ontspannen manier Nederlands aan te 
leren en te oefenen. Deze vakantie zal helemaal in 
het thema van de ruimte, sterren en planeten 
doorgaan! Ga mee op avontuur en schrijf je snel in!

Wat? Een taalkamp om Nederlands te leren en te 
oefenen.
Voor wie? Anderstalige kinderen van 4 tot en met 
8 jaar.
Wanneer? Van 2 tot en met 6 november 2020.

Waar? Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Hoe inschrijven? Online via Ticketgang
(via www.sint-pieters-leeuw.be/babbelkous).
Prijs? 25 euro.

Dienst Integratie
integratie@sint-pieters-leeuw.be of 02 371 03 51


