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WELKOM IN DE BIB!
ZONDAG 21 OKTOBER

Verwenzondag
Kom op zondag 21 oktober naar de hoofdbibliotheek
en geniet van een dampende mok koffie en een heerlijk
ontbijt bij het lezen van de weekendkrant. Vroege vogel
of uitslaper? Er is doorlopend ontbijt van 9.30 tot 12.30 uur.

Sassafras De Bruyn
Ook illustratrice Sassafras De Bruyn, bekend van ‘Iedereen beroemd’, is die voormiddag aanwezig. Zij zal een
blanco harmonicaboek opvullen met tekeningen geïnspireerd door de omgeving en de mensen. Bezoekers
kunnen een praatje met haar slaan, vragen stellen en
kunnen mee tekenen.

Theatervoorstelling ‘Circus Minimini’ voor
kinderen
Terwijl je geniet van een lekker ontbijt in de hoofdbib,
kunnen de kleinsten zich amuseren in het circus van
mijnheer Minimini. Mijnheer Minimini heet je welkom in
het kleinste circusje ter wereld, maar met attracties van
wereldniveau. Aanschouw de gulzige papegaai Roepie, Sammy de waaghals en nog een heleboel andere
bijzondere figuren. Een gezellige familievoorstelling voor
kinderen van 3 tot 6 jaar en hun ouders.
Wanneer? Zondag 21 oktober.
Uur? 10 uur en 11.30 uur (2 voorstellingen).
Waar? In de hoofdbibliotheek.
Inschrijven? bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be,
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 Marie-Jeanne
Snoeks van Leesweb
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leeskring
Hou je van lezen en wil je graag je
leeservaring delen met anderen?
Dan is de leeskring iets voor jou!
De bijeenkomsten vinden plaats
in de leeszaal van de hoofdbibliotheek om 19.30 uur en worden begeleid door Marie-Jeanne Snoeks
(directeur van Leesweb).

Ons leesprogramma
• Maandag 8 oktober: Cécile /
Ish Ait Hamou
• Dinsdag 4 december: Kroniek
van een aangekondigde dood /
Gabriel Garcia Marquez
• Woensdag 6 februari: Bonita
Avenue / Peter Buwalda
• Donderdag 4 april: Mazzel tov /
Margot Vanderstraeten
• Maandag 3 juni: De acht bergen / Paolo Cognetti

leeshelden
want samen lezen is een avontuur

Word jij een ‘Leesheld’?
Zit jij in het 2de of 3de leerjaar en heb je het wat
moeilijk met lezen?
Sluit je dan zeker aan bij onze spiksplinternieuwe
‘samenleesclub’ en word op het einde van het
schooljaar één van onze eerste Leeshelden!
Samen lezen we elke maand één boek. Op de
eerste bijeenkomst lezen we een stukje uit het
boek, daarna kan je het boek thuis verder lezen.
Op de tweede bijeenkomst wordt het boek
besproken en wordt er aansluitend een spelletje,
film, of knutselactiviteit aan toegevoegd.
Waar? In de hoofdbibliotheek.
Wanneer? Van oktober tot april, 2x per maand,
telkens op een zondag van 10 tot 11.30 uur.

Want samen lezen is een avontuur!
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AUTEURSLEZING
VRIJDAG 12 OKTOBER

Lezing Stefan Hertmans
‘Oorlog en Terpentijn’

Stefan Hertmans
OORLOG EN TERPENTĲN

De oorlog in de titel van Stefan Hertmans’ roman ‘Oorlog en terpentijn’ verwijst naar de Eerste Wereldoorlog,
de terpentijn staat voor de schilderkunst.
‘Oorlog en terpentijn’ reconstrueert het leven van de
grootvader van de schrijver voor, tijdens en na de Eerste
Wereldoorlog. Vlak voor zijn dood in de jaren tachtig
van de vorige eeuw gaf de grootvader van Stefan Hertmans zijn kleinzoon een paar volgeschreven schriften
waarin hij zijn eigen levensverhaal had opgetekend.
Wanneer? Vrijdag 12 oktober 2018 om 20 uur.
Waar? CC Coloma.
Gratis toegang
Inschrijven? Via bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be,
02 371 22 64 of aan de balie in de bib.

Leeskring voor anderstaligen
Samen nederlands lezen & oefenen

Wat? Samen lezen we ‘Kersenhemel’ van Jef Aerts.
We bespreken dit verhaal in het Nederlands.
Wanneer? Eén maand lang, elke vrijdag van 9.30 tot 11 uur:
• 5 oktober 2018
• 12 oktober 2018
• 19 oktober 2018
• 26 oktober 2018
Waar? In het bibliotheekpunt, LDC ‘t Paviljoentje,
Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek.
Voor wie? Voor iedereen die Nederlands wil leren en graag
leest.
Prijs? Meedoen is gratis!
Contact? Inschrijven en meer informatie via
www.sint-pieters-leeuw.be/leeskringvooranderstaligen,
via bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be of 02 371 22 64.
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VRIJDAG 12 OKTOBER
OM 20 UUR
CC Coloma
Joseph Depauwstraat 25
1600 Sint-Pieters-Leeuw

GRATIS TOEGANG
Inschrijven?

02 371 22 64 - bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be
ik
on
©M

De evolutie van het stemrecht
Op 14 oktober trekken we met z’n allen naar de stembus en kiezen we de nieuwe samenstelling van onze
gemeenteraad. Vandaag kan elke meerderjarige Belg zijn/haar stem uitbrengen, maar dat was ooit anders.
Weet jij hoe het Belgisch stemrecht evolueerde en wie in het verleden onze gemeente vertegenwoordigde?

1832

1948

1919

Ghislaine Humbeeck

Judocus Lindemans is de eerste burgemeester van
Vlezenbeek in het onafhankelijk België! Hij blijft
burgervader tot in 1837. Daarmee stapt hij in de
voetsporen van zijn verre nonkel, Pieter Frans Lindemans; de eerste ‘burgemeester’ van de gemeente bij
haar oprichting in 1792! Hij werd niet verkozen, maar
aangesteld door het Frans bestuur dat toen de plak
zwaaide. Zijn grafsteen vind je nog steeds bij de kerk
van Vlezenbeek.

Elke man krijgt één stem.
De eerste verkozen burgemeester in Sint-Pieters-Leeuw
volgens het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen is Frans Van Keerberghen.

Is het jaar waarin ook vrouwen eindelijk mogen gaan
stemmen. Het duurt tot 1971
voor de eerste vrouwelijke
schepen in Sint-Pieters-Leeuw
wordt verkozen; Ghislaine
Humbeeck. Het plein achter
de Sint-Lutgardiskerk is naar
haar vernoemd.

Vanaf 1952 tot aan de gemeentefusies in 1977 werd
in Oudenaken niet gestemd. Er was immers maar
één lijst en dus hoefden er geen verkiezingen georganiseerd te worden. Het schooltje Puur Natuur deed
in die tijd dienst als school, onderwijzerswoning én
gemeentehuis. Ook in Sint-Laureins-Berchem gaan
verschillende verkiezingsjaren voorbij zonder te moeten stemmen. De laatste burgemeester die zelfstandig
Oudenaken vertegenwoordigde was Emiel Sluys.

Frans Van Keerberghen
In Ruisbroek is Philippe
Destryker de langst zittende
burgemeester tussen beide
wereldoorlogen. Hij vertegenwoordigt de gemeente van
1953 tot 1968. Het voetbalstadion in de Fabriekstraat
draagt vandaag zijn naam.

Philippe Destryker
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THEATER

VORMING

Phil Bosmans: verbeter de wereld door Gene
Bervoets

Zaterdag 20 oktober
OzeMuzeWoze

Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Dé spreuk van
Phil Bosmans. De bezieler van de Bond Zonder Naam
overleed vijf jaar geleden, op 89-jarige leeftijd, maar
zijn woorden blijven tijdloos. Stuk voor stuk ‘oneliners’
of ‘tweets’ avant la lettre die hij iedere maand tot in
de Vlaamse huiskamers wist te brengen. En toch, hoe
beroemd en populair Phil Bosmans ook was, al bij al
is er tot nu toe weinig bekend over de mens die achter de filantroop en wereldverbeteraar schuilging.

OzeMuzeWoze, dat zijn workshops met muziek, zang,
beweging en poëzie voor peuters en 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!

Deze theatermonoloog wil niet zomaar een klassiek
levensverhaal brengen, maar juist dieper graven
naar het hoe en het waarom van Bosmans’ mysterieuze en tot de verbeelding sprekende persoonlijkheid.

Waar: kasteel Coloma.
Uur: van 10 tot 11 uur.
Inkom: 5 euro.
Leeftijd: voor peuters (18 maanden tot 2,5 jaar).

Waar: De Merselborre.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 14 euro.

KOOP JE TICKETS ONLINE
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KLASSIEKE MUZIEK

MUZIEK

Zondag 21 oktober
Brussels Sinfonietta

Donderdag 25 oktober
What a wonderful … Toots

Brussels Sinfonietta brengt Vivaldi’s 4 jaargetijden.
Onder leiding van Luc Bartholomeus, directeur van
de Muziekacademie, zal dit 30-koppig kamerorkest
het meesterwerk van Antonio Vivaldi vertolken.

Patrick Deltenre, Eric Melaerts, Bart De Nolf en Bruno
Castelluci.

4 jonge violisten uit de klas van Erik Sluys, geboren
Leeuwenaar en leraar aan de Muziekacademie en
aan de Kunsthumaniora Brussel, nemen elk de solopartij van één van de 4 concerti voor hun rekening.
Elk van deze concerti vertelt het verhaal van één
van de seizoenen. Op het concert verneemt u er
alles over.
Waar: Sint-Pieterskerk (centrum Leeuw).
Uur: 15 uur.
Inkom: 18 euro.

Vier muzikanten delen hun ervaringen, passie voor
muziek en enorm respect voor Baron Toots Thielemans zaliger. De lyriek en muzikaliteit die Toots zo
typeerde maar ook zijn warme persoonlijkheid, zijn
waardering voor en goede raad aan elke muzikant
die zijn pad kruiste. Filmmuziek, popfeatures, jazz en
uiteraard de prachtige eigen composities van Toots.
Waar: De Merselborre.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 16 euro.

E: WWW.COLOMASPL.BE
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PROJECTEN IN SAMENWERKING MET VERENIGING

Toneel Vlezenbeek speelt

Boter bij de vis
Auteur: Michael Cooney
Regie: Michel Van Onsem
Een productie van Davidsfonds Vlezenbeek en
KWB Vlezenbeek, i.s.m. CC Coloma.
In dit hilarisch stuk volgen we de lotgevallen
van Eric Swets, die verstrikt raakt in zijn web van
leugens wanneer hij ten onrechte allerlei uitkeringen en tegemoetkomingen van overheidswege
ontvangt en daar vanaf wil geraken. Maar dat is
niet zo simpel ...
Speeldata:
• donderdag 29 november om 20 uur.
• vrijdag 23 en 30 november om 20 uur.
• zaterdag 24 november en 1 december
om 20 uur.
• zondag 25 november en 2 december
om 15 uur.
Toegang: 10 euro.

Online tickets boeken kan vanaf 01/10/2018 bij
tickets.roodfluweel.be/toneelvlezenbeek
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Zaterdag 6 en zondag 7 oktober

Tentoonstelling Pro Arte
Dit jaar viert Kunstkring Pro Arte Negenmanneke haar
30-jarig bestaan.
Naar jaarlijkse gewoonte zetten we dan ook artiesten van en rond Sint-Pieters-Leeuw in de kijker, want
plaatselijk talent dient aangemoedigd te worden.
Vernissage: vrijdag 5 oktober 2018 om 19 uur
Expo: zaterdag 6 oktober en zondag 7 oktober 2018
telkens van 10 tot 18 uur.
Voor de fijnproevers zal het cafeetje open zijn op
zaterdag en zondag.
Waar: parochiezaal Negenmanneke.
Uur: van 10 tot 18 uur.
Vrije toegang.
Clerinx William, 0471 92 61 33, clerinx@telenet.be

Donderdag 18 oktober

Meandermarkt
Zin in een namiddag gezellig markten?
Kom dan zeker langs op donderdag 18 oktober!
In het lokaal dienstencentrum Meander is er een gezellige markt met leuke kraampjes waar je artisanale
lekkernijen, juwelen, decoratie, verzorgingsproducten,
handgemaakte hobbywerkjes, … kan kopen.
Na het shoppen kan je ook de innerlijke mens versterken
met een warm kopje koffie, een lekker stuk taart of een
gebakje. Voor elk wat wils!
Onze eigen zangclub ‘De derde versnelling’ zorgt voor
de muzikale noot!
Wie graag met een eigen kraampje op onze markt
komt staan, is welkom. Best even vooraf telefonisch contact opnemen om je plaats te reserveren.

Vrijdag 19 oktober

Mantelzorgcafé
‘Rouwprocessen
in de mantelzorg’
Op vrijdag 19 oktober kan je in het lokaal dienstencentrum Negenhof terecht voor het mantelzorgcafé ‘Rouwprocessen in de mantelzorg’.
Als mantelzorger zijn er heel wat verlieservaringen en rouwprocessen die ieder op zijn eigen
manier ervaart. Het intensief zorgen voor je
partner, je familielid of kind brengt vaak een
achtbaan van emoties op gang en confronteert je met heel wat uitdagingen op vlak van
zelfstandigheid, mogelijkheden en toekomstperspectieven. Tijdens dit mantelzorgcafé wordt er
tijd gemaakt om te luisteren naar jouw ervaring
en geven we tips die je kunnen helpen om met
verlies en emoties om te gaan.

Prijzen te winnen
Wie graag een streekproductenpakket wint, moet zeker
deelnemen aan de prijsvraag!

Ben je een (voormalig) mantelzorger? Schrijf je
dan zeker in voor deze praatnamiddag op
vrijdag 19 oktober van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Wanneer? Donderdag 18 oktober 2018 van 14 tot 18 uur.
Waar? Lokaal dienstencentrum Meander, Welzijnsweg 2 in
Sint-Pieters-Leeuw (inrit Jan Vanderstraetenstraat 275).

Waar? Lokaal dienstencentrum Negenhof,
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

LDC Meander, wenke.peetroons@ocmwspl.be,
02 370 88 80

02 370 88 80

wenke.peetroons@ocmwspl.be,

OPROEP

We zoeken jou voor de kinderraad!
Zit je in het 5de of het 6de leerjaar en ben je tussen 10 en 12 jaar oud? Loop je rond met enkele originele
ideeën voor onze gemeente? Dan is de kinderraad iets voor jou!
De kinderraad komt een zes- à acht keer per schooljaar samen op een
woensdagnamiddag om te brainstormen over nieuwe ideeën of om
een actie op poten te zetten. De eerste bijeenkomst gaat door op
woensdag 24 oktober 2018 van 14 tot 16 uur bij de jeugddienst,
Lotstraat 8 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Interesse? Schrijf je zo snel mogelijk in via onderstaand e-mailadres!
02 370 28 82, jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be
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