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Woensdag 4 september

Pimp je schoolboeken tijdens de
boekenkaftdag Ezelsoor!
© Tineke De vos

Tijdens de boekenkaftdag kunnen kinderen vanaf
het eerste leerjaar samen met hun familie schoolboeken komen kaften. Geen idee hoe je boeken
kaft? Geen probleem! Ter plaatse wordt alles stap
voor stap uitgelegd met een handige video en staan
onze ‘kaftvrijwilligers’ klaar om je het kaften aan te
leren tot je het onder de knie hebt.

Wanneer?
Woensdag 4 september van 12 tot 16.30 uur.

Waar?
Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Helpende handen?
Wil je écht een unieke kaft? Ook dit jaar kan je
langsgaan bij vier getalenteerde illustratoren om je
boeken met een klein kunstwerkje op te leuken of
kan je zelf je boek versieren. Bovendien zorgen we
voor leuke randanimatie.
Naar goede gewoonte konden alle schoolgaande
kinderen van Sint-Pieters-Leeuw zelf kaftpapier ontwerpen.
Het ontwerp van Alies Hendrickx kwam er als beste
uit! Haar ontwerp werd op grote vellen tot kaftpapier
gedrukt en wordt gebruikt tijdens de boekenkaftdag.
Nogmaals dikke proficiat, Alies!
De boekenkaftdag is gratis; aan de ingang ontvangt
elk kind vanaf het eerste leerjaar enkele vellen gratis
kaftpapier en etiketten. Wij zorgen ook voor scharen
en plakband.
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Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om mee te helpen met het kaften en opbouwen. Heb jij zin om een dagje mee te helpen op een
gezellige activiteit? Dan mag je een mailtje sturen
naar jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.

Jeugddienst, Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 370 28 81
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
www.ezelsoor.info

Maandag 30 september

Infosessie Babygebaren

Maandag 28 oktober tem donderdag 31 oktober
Met babygebaren tonen baby’s wat ze nodig hebben, wat ze zien en wat er in hen omgaat. Denk
maar aan ‘dag’ zwaaien. Het is een eenvoudige
en praktische manier van communiceren die ook
de taalontwikkeling en het zelfbewustzijn bevordert.
Verdiep je in deze manier van communiceren en
kom op maandag 30 september naar de infosessie
‘babygebaren’ georganiseerd door Huis van het
Kind in samenwerking met de Gezinsbond. Tijdens
deze infosessie verwachten we enkel volwassenen.
De baby’s blijven thuis.

Oefen je Nederlands
met meneer Babbelkous!

Schoolvakanties zijn het ideale moment voor kinderen om het Nederlands te ontdekken! Wij maken ons
alvast klaar voor de herfstvakantie en zorgen opnieuw
voor een boeiende en leerrijke taalvakantie Nederlands voor anderstalige kinderen van 4 tot en met 8
jaar.

Inschrijven?

Wil jouw kind het Nederlands ontdekken of proeven
van de Nederlandse taal? Tijdens deze speelse taalvakantie storten we ons samen met de enthousiaste
animatoren van vzw Panta Rhei en meneer Babbelkous in een groot avontuur! We knutselen, zingen,
praten, bewegen … en laten de kinderen op een
leuke en ontspannen manier kennis maken met het
Nederlands. Een gevarieerd programma van muzische
activiteiten en bewegingsopdrachten die didactisch
worden onderbouwd, bieden je kind een ideale en
boeiende oefenkans Nederlands. Ga je met ons mee
op avontuur?

Schrijf je tijdig in via www.sint-pieters-leeuw.be/huisvanhetkind. De plaatsen zijn beperkt! Deze infosessie is gratis.

Wanneer? Maandag 28 tot en met donderdag 31 oktober.
Opgelet: Er is geen taalkamp op vrijdag 1 november (feest-

Wanneer?
Maandag 30 september.

Uur?
Van 19 tot 21 uur.

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

Huis van het Kind, Arthur Quintusstraat 20,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 06 47,
huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be

dag).
Uur? Activiteiten: van 9 tot 16 uur. Opvang: van 8 tot 17 uur.
Waar? Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor wie? Anderstalige kinderen vanaf 4 tot en met 8 jaar.
Prijs? 20 euro voor 4 dagen.
Inschrijven? http://spl.ticketgang.be.

Heb je hulp nodig bij de inschrijvingen of wens je meer informatie?
Bieke Pype, Sociale Campus, Gebouw Hemelryck,
Fabriekstraat 1b, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 03 51, bieke.pype@sint-pieters-leeuw.be of
www.sint-pieters-leeuw.be/babbelkous
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Donderdag 19 september

G-sportdag Inkendaal
Sporten en bewegen is voor heel veel mensen
een deel van hun vrijetijdsbesteding. Revalidatieziekenhuis Inkendaal en de gemeentelijke sportdienst willen daarom een brug slaan tussen revalidatie en het terug meelopen met de samenleving
op vlak van sport en beweging. Want sporten is
niet alleen goed voor je conditie en gezondheid
maar ook voor het leggen van sociale contacten!
Op donderdag 19 september kan je daarom als
(ex)revalidant meedoen aan de G-sportdag!
Van volksspelen tot boogschieten, judo, zumba,
badminton, wandelen, fietsen … de G-sportdag
laat je proeven van een hele reeks verschillende
sporten.

© Inkendaal

Hoe inschrijven?
Inschrijven kan via het online formulier op de website; www.inkendaal.be. Heb je geen computer? Stuur dan
het ingevuld formulier van de brochure naar Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek. Je kan hen ook mailen:
sport@inkendaal.be.

Concessie visvijvers Ruisbroek
Om een beter en duidelijker beheer van
de visvijver aan de sporthal A.J. Braillard
mogelijk te maken, werd vanaf 1 juli 2019
de concessie van de visvijver gegeven
aan de voornaamste gebruiker, visvereniging ‘De Gouden Brasem en vrienden’.
De vereniging houdt het domein al enkele
jaren proper en kan door haar kennis
de kwaliteit van de wedstrijdvijver hoog
houden.
De Gouden Brasem zal de vijver enkel gebruiken voor het beoefenen en bevorderen van de hengelsport zoals het organiseren van viswedstrijden en hengelinitiaties
en recreatieve visserij. Elk ander gebruik is
niet toegelaten, tenzij met toestemming van de gemeente. De vereniging draagt de kosten voor het bijzetten
van de vis en deels voor het gebruik van de nutsvoorzieningen. Ze zal ook instaan voor de meeste herstellingen en het onderhoud.
De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw mogen altijd vissen op de vijver, behalve op wedstrijddagen. De vereniging mag hiervoor wel een maximale vergoeding vragen van 5 euro
per dag. De vergoeding voor niet-inwoners bedraagt maximum 10 euro per dag. Op de
tweede vijver, vanaf de Wandelingstraat, mag iedereen met een visverlof gratis vissen.

Sportdienst, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 14 20 of sportdienst@sint-pietersleeuw.be
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Zondag 1 september 2019

Gordelfestival
Op zondag 1 september viert de Vlaamse Rand opnieuw
feest tijdens het Gordelfestival! Kom wandelen, fietsen,
feesten en genieten in trefpunt Huizingen of focusgemeente
Dilbeek.
Voor deze zevende editie grijpt de organisatie terug naar een
populair concept uit het verleden: de Gordel rond Brussel, nu
omgedoopt tot Omloop de Groene Gordel. Er is keuze uit een
rit van 100 of 140 km, met start en finish in Dilbeek.
Daarnaast wordt voor de derde keer de Gordelklassieker
georganiseerd, een fietstocht van 100 km in professioneel
begeleide pelotons. Wie liever loopt, kan deelnemen aan de
belevenisloop Dilbeek loopt met een culturele insteek. Deelname aan deze evenementen is betalend.

Gekende succesformules voor jong en oud
In Provinciedomein Huizingen bouwt de organisatie voort op de gekende
succesformules. Het animatieprogramma is volledig
op maat van kinderen,
met het VIK-dorp voor Very
Important Kids en optredens
van #LikeMe en Juf Roos als
blikvangers.
In Dilbeek kan je terecht in het kidsdorp, Familie Fit-beweegdorp of de Urban Village, met onder andere een pumptrack
en bmx-initiaties. Vanaf 15u zullen er optredens plaatsvinden
van Cliché, Mathias Vergels en De Romeo’s.
Het uitgebreide aanbod aan wandelingen en fietstochten
blijft behouden. In Dilbeek wandel en fiets je langs enkele bijzondere plekjes die schilder Pieter Bruegel de Oude inspireerden. De populaire Proef-de-streekroutes langs lokale brouwerijen worden ook dit jaar georganiseerd vanuit Huizingen.
Sinds vorig jaar maakt het Gordelfestival werk van een verbeterde beleving voor jonge gezinnen met een babydorp waar
alle basisbehoeftes zoals kinderstoelen, microgolfovens en
verzorgingstafels aanwezig zijn.

Ontdek het volledige programma via www.gordelfestival.be.
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Grafteken Albert Van Cotthem wordt
beschermd monument
Als je op het kerkhof van Zuun de hoofddreef volgt naar het kruis, zie je rechts op het eind een graf met
een bronzen borstbeeld. Dit is het graf van luchtvaartpionier Albert Van Cotthem. Momenteel loopt de
procedure om dit merkwaardig grafteken te beschermen.
Wie is deze piloot die in het Negenmanneke een straat naar hem vernoemd kreeg?
© Heemkring Okegem

Koning Albert I
Hij behaalt in 1915 zijn brevet en wordt een ware
luchtacrobaat. Na de oorlog wordt hij piloot van de
koninklijke familie.
Tegen 1923 wordt hij piloot van lijnvluchten bij wat
later Sabena zal heten. Kort daarna krijgt hij een
ongeluk en moet hij het vliegen voor den brode
opgeven.

Zakenman

Rechts: Albert Van Cotthem

Okegem, 31 december 1890
In deze deelgemeente van Ninove ziet Albert het
levenslicht op oudejaarsavond. 12 jaar later verhuist
het gezin naar Ruisbroek waar hij mechanica leert
in een atelier. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog delen ze hem daarom in bij de gemotoriseerde eenheid, maar hij kan zich snel laten overplaatsen naar de vliegschool.
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Noodgedwongen wordt hij zakenman, maar ook
daar blijkt hij flair voor te hebben. Hij richt een emaillefabriek op. Eerst in Frankrijk, maar later ook in Vorst.
Hij blijft altijd betrokken bij het luchtvaartmilieu en zal
nog enkele opmerkelijke vluchten maken. In 1950
brengt hij het nieuwe langeafstandrecord zonder
tussenlanding op 945km.

Eredeken
Zijn carrière levert hem de titel
eredeken van de luchtvaart
op. Het borstbeeld op zijn
grafzerk draagt de medaille
die erbij hoort. De buste is een
werk van steenhouwer Victor
Rousseau.
Het prachtige beeldhouwwerk op het
graf maakt dit een
van de mooiste
graven in SintPieters-Leeuw.
Het wordt dan
ook binnenkort beschermd als monument.

© Vie

illes T

iges

Donderdag 12 september

Poëzieavond Terug naar toen we
begonnen
Op donderdag 12 september ronden we
de expo ‘Terug naar toen we begonnen’ in
schoonheid af. Een aantal van de geëxposeerde dichters brengt in het Kasteel van Groenenberg een bloemlezing uit het eigen werk.
Verwacht je aan prachtige poëzie van Ivo van
Strijtem, Geert Jan Beeckman, Lies Van Gasse,
Geert van Istendael en Maud Vanhauwaert.
De avond wordt aan elkaar gepraat door niemand minder dan Roos Van Acker.

Zondag 29 september

TREKPAARDENDAG

Traditiegetrouw is de laatste zondag van september een
hoogdag voor het Belgisch trekpaard in het Colomapark. Het
belooft opnieuw een familiedag te worden voor klein en groot.
Op het programma staan het Vlaams-Brabants Kampioenschap en het Europees Veulenkampioenschap. Daarnaast kan
je genieten van heel wat randanimatie.

Wanneer? Zondag 29 september.
Uur? Vanaf 14 uur.
Waar? Colomapark Sint-Pieters-leeuw.
Waar? Kasteel van Groenenberg, Konijnenstraat 172B, 1602 Vlezenbeek.
Wanneer? Donderdag 12 september vanaf
20 uur.
Inkom? 10 euro, inclusief de dichtbundel van
de expo.
Tickets? www.colomaspl.be.

Van zaterdag 14 t/m zondag 22 september

TENTOONSTELLING:
OPEN ATELIER FEEST!

Dat Open Atelier 20 jaar actief is zal je geweten hebben. Op
deze 2-jaarlijkse expo trakteren ze het kunstminnende publiek op
een ontdekkingstocht in het kasteel Coloma dat voor de gelegenheid wordt ingepalmd met beeldende kunst en feestgedruis.
De werken zijn van de hand van An Hoornaert – André Vandecandelaere – Ann Cornelis - Bart Herremans – Christiane
Huyghe – Eddie Timmermans – Ellen Lanckman - Ghislaine
Goossens – Greetje De Roose - Griet Van Kerckhove – Hilde
Van Impe – Jef Van Diest - José Roose – June Meesters - Marcel
Janssens – Mieke Huyghe – Veerle Verhoeven

Vernissage op vrijdag 13 september om 20 uur.
Openingsuren? In het weekend van 14 tot 18 uur.
Waar? CC Coloma.
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Smartcafé
In het Smartcafé ga je
aan de slag met je tablet
of smartphone. Dit is geen
cursus, maar een gezellig
en leerrijk moment. Je ontdekt samen met anderen
de uitgebreide mogelijkheden van je toestel en
wisselt ervaringen uit. Tijdens elke sessie staat een bepaald onderwerp centraal. Een ervaren begeleider geeft
uitleg en staat klaar om te antwoorden op je vragen.

Praktische info: Neem je eigen smartphone en/of tablet en
toebehoren mee.
Voor deze workshops heb je de gegevens van je Apple ID
of je Google-account nodig.

Woensdag 25 september

Majd Khalifeh
Majd Khalifeh is journalist en documentairemaker voor VRT Nieuws. Hij groeide op in het
Midden-Oosten en Noord-Afrika en verhuisde
nadien naar België. Hij studeerde Arabistiek en
Economie aan de KUL en is gespecialiseerd in
het conflict in het Midden-Oosten en de Europese vluchtelingencrisis.
In zijn boek ‘Herboren’ neemt hij de lezer op
sleeptouw doorheen de verschillende stappen
van zijn eigen zoektocht. Veertien jaar geleden
kwam Majd als staatloze Palestijn aan in België,
op zoek naar een identiteit. In zijn boek vertelt
hij over zijn migratie en neemt hij ons mee op
sleeptouw doorheen de verschillende stappen
van zijn zoektocht van nieuwkomer tot actieve
burger.

Wanneer? Woensdag 25 september om 20 uur.
Waar? Rozenzolder, kasteel Coloma.
Inkom? 5 euro.
Inschrijven kan via www.sint-pieters-leeuw.be/
online-ticketverkoop of aan de balie van de
bibliotheek.

ZOLDERVERDIEPING
VERDIEPING OP ZOLDER
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Wanneer? Elke laatste woensdag van de maand van 9.30
tot 12.30 uur.
Start? Woensdag 25 september.
Waar? Hoofdbibliotheek.
Inkom? 5 euro.
Inschrijven kan via www.archeduc.be of aan de balie van
de bibliotheek.

Ben je tussen
4 en 16 jaar?

Ben je gek
op lezen?

Bruegel vertekend
Kinderworkshop met Carll Cneut

Dan is de

kinder- en jeugdjury
vlaanderen

echt iets voor jou!
Als jurylid van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen lees je
8 boeken. Maandelijks kom je samen met je leeftijdsgenoten om deze boeken te bespreken of er een spelletje rond
te spelen, te knutselen … Op het einde van het leesjaar
stem je op je favoriete boek waarna er een spetterend
slotfeest volgt!

Wanneer? Maandelijks kom je op zondag van 10 tot 11 uur
samen in de hoofdbibliotheek.
Inschrijven? Voor 20 september via nick.hollemans@sintpieters-leeuw.be, sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/kjv
of T 02 371 22 64.

Coderdojo
Hou je van computers,
games en zelf (leren)
programmeren? Dan
is Coderdojo helemaal
iets voor jou! Tijdens
een Coderdojo kan je
alles leren over websites, games, apps en
software en ga je er
onmiddellijk mee aan
de slag: je leert de basics van Scratch en Code Combat/
Minecraft, objecten aansturen met Arduino, apps maken
met App Inventor …
Klinkt dit allemaal nog als geheime codetaal? Geen nood,
er zijn mentors om je op weg te helpen. Ben je al helemaal
mee in de programmeerwereld? Kom dan nog iets bijleren
en deel wat jij weet met de andere deelnemers.

2019 is het Bruegeljaar en dat zullen ook de
jonge creatievelingen onder ons geweten
hebben. Kinderen tussen 6 en 10 jaar kunnen
in een leuke workshop kennis maken met
het werk van de 450 jaar geleden overleden
kunstenaar.
Carll Cneut scherpt zijn potlood en geeft
een workshop rond de karakterkoppen van
Bruegel. Hij gebruikt zijn eigen bruegeliaans
geïllustreerde boek ‘Dulle Griet’ als startpunt. We maken portretten, maskers en nog
zoveel meer!

Waar? Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw.
Wanneer? Zaterdag 28 september 2019 tussen
14 en 15.30 uur.
Prijs? Gratis deelname. Het aantal plaatsen
is beperkt.
Inschrijven? Via www.regiobib.be.

Wanneer? Elke eerste zaterdag van de maand van 14 tot
17 uur.
Start? Zaterdag 7 september.
Waar? Hoofdbibliotheek Sint-Pieters-Leeuw.
Inkom? Gratis.
Inschrijven kan via www.coderdojobelgium.be of aan de
balie van de bibliotheek.
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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.

© Johan Vanden Berghen

Kampioenenviering: Marc Peeters wint SportLeeuw
Tijdens de kampioenenviering op
vrijdag 21 juni werden de sportlaureaten 2018 - 2019 uit onze gemeente
naar jaarlijkse traditie gehuldigd.
Er werden naar goede gewoonte
weer heel wat medailles en bekers
uitgereikt aan sportieve inwoners en
ploegen van Sint-Pieters-Leeuw.

© Johan Vanden Berghen

De Sport
Leeuw werd
dit jaar in
ontvangst
genomen
door Marc
Peeters, de
bezieler van
vzw FriS.
FriS is een G-sportvereniging waar
iedereen ondanks zijn/haar beperking, leeftijd, gedragsstoornis …
kan sporten. Zwemmen, netbal,
basketbal, voetbal, turnen; bij FriS
kan iedereen terecht voor een
leuke sportactiviteit.
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Marc: “Jaren geleden zag ik een
documentaire over een initiatief
in Nederland waar kinderen met
een beperking konden sporten. Ik
had zelf net mijn voetbaltrainersdiploma behaald en wilde meteen
op zoek naar dergelijk initiatief in
de buurt zodat ik me er als trainer
kon aansluiten. Jammer genoeg
vond ik niets. Maar ik kreeg wel
heel veel reacties van ouders die
reageerden op mijn zoekertjes in
de krant. Ook zij waren op zoek
naar sportclubs waar hun kind
terecht kon en vroegen me om
hen op de hoogte te houden van
initiatieven in de buurt.
Na zijn zoektocht stampte Marc
in 2003 zelf een initiatief uit de
grond. Van de club in Beersel
waar hij training gaf, mocht hij
het zijveldje gebruiken. Steeds
meer leden sloten zich aan en
er ontstonden samenwerkingen

met andere sportclubs zoals de
Leeuwse turnkring.
Marc was compleet verrast dat
hij de SportLeeuw in ontvangst
mocht nemen. Hij vindt het een
fantastische erkenning: “Het was
een zeer mooi moment dat ik wil
opdragen aan alle begeleiders en
leden van FriS. Zonder hen staan
we nergens. Zij komen telkens met
een warm hart hiernaartoe, zijn
altijd enthousiast en brengen het
nodige geduld voor de gasten
aan de dag.”
FriS kan altijd extra begeleiders gebruiken voor haar projecten. Meer
informatie vind je op
www.frisseclub.net.
Van harte gefeliciteerd met jullie
prestatie!

5de Jelle Cup
brengt 9.000 euro op
voor het goede doel
Op 11 mei streden opnieuw 16 voetbalploegen
tegen elkaar in de hoop de Jelle Cup te kunnen
bemachtigen. Voor de vijfde keer organiseerden
vrienden en familie de cup ter nagedachtenis
van Jeldert Depeyper. Deze vijfde editie duurde
dit jaar twee dagen. Op vrijdag genoten de
bezoekers van een afterwork met een gezellig optreden en een lounge. Zaterdag vond
het tornooi plaats en kon er tijdens een veiling
worden geboden op voetbaltruitjes. In totaal
kon de organisatie 9.000 euro schenken aan het
goede doel. Lokale bedrijven, sympathisanten,
vrienden, familie … allemaal droegen ze hun
steentje bij! 1.000 euro ging naar het Rode Kruis
en 8.000 euro werd verdeeld onder de ‘Gummiekits’ en ‘Nidasjtere’. Zij fietsten 1.000 km voor
‘Kom op tegen Kanker.’ De winnende voetbalploeg, ‘De Dorstige Paters’, mocht naar jaarlijkse
gewoonte zijn overwinning vieren met een vat in
café ’t Leeuwke.
Proficiat aan de organisatie voor de opbrengst
aan het goede doel en aan ‘De Dorstige Paters’
voor hun overwinning!

Karlien Devoghel stapt
100 km voor het goede
doel, ter nagedachtenis
van Cas
Op vrijdag 9 augustus nam Karlien Devoghel, leerkracht aan basisschool Den Top, voor de tweede keer
deel aan de Dodentocht. Ze legde niet alleen voor
zichzelf 100 km af, maar deed dit ter nagedachtenis
van Cas, het zoontje van haar vrienden Ilse Leyssens
en Steve Van Nechel. Hij verloor in juni het gevecht
tegen een ernstige stofwisselingsziekte.
Karlien zamelde voor deze tocht geld in voor twee
vzw’s die de ouders van Cas tijdens deze moeilijke
periode steunen; ‘Kiekafobee’ en ‘Boven de Wolken’.
Zo zorgt ‘Kiekafobee’ ervoor dat kinderen met kanker
of andere levensbedreigende ziekte en hun gezin er
even tussenuit kunnen of met vakantie kunnen gaan
en legt ‘Boven de wolken’ herinneringen van overleden baby’s vast op de gevoelige plaat.
Karlien haalde de eindmeet na 18 uur en 41 minuten.
Samen met mama Ilse en andere vrienden stapte
ze de finishlijn over met een portretfoto van Cas. De
mooie actie van Karlien bracht in totaal 6.400 euro op.
Beide organisaties zullen ongetwijfeld blij zijn met deze
fantastische bijdrage. Daarmee kunnen ze immers nog
meer gezinnen ondersteunen tijdens moeilijke periodes.
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De start van een nieuw
schooljaar in de Leeuwse
Kunstacademie
Op dinsdag 3 september start
het nieuwe schooljaar in de
Leeuwse Kunstacademie:
kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen – met of
zonder vooropleiding – kunnen
er terecht voor lessen waarnemingstekenen, tekenen naar
levend model, schilderen,
beeldhouwen, monumentale
schooljaar 2019-2020
boetseerkunst en vele andere
beeldende technieken.
Meer info over het nieuwe schooljaar vind je in de
schoolbrochure: www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwsekunstacademie. In deze brochure vind je o.a. het
lesaanbod voor kinderen in de verschillende wijk
afdelingen op woensdagnamiddag – De Groene
Parel en De Merselborre – en het aanbod naschoolse
opvang in basisscholen Den Top, Don Bosco en Ave
Mariabasisschool.

4 oktober 2019

Ontmoet elkaar op
het Burenfestival in
Ruisbroek

Muziekacademie
op achterzijde

Heb je vragen over het lesaanbod voor volwassenen?
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op de
infosessie in de kunstacademie op dinsdag 3 september om 18 uur.

Maximumcapaciteit Leeuwse Kunstacademie
Vanaf schooljaar 2019 - 2020 werken we in de
Leeuwse Kunstacademie met een maximumcapaciteit.
In de eerste en de tweede graad zullen klassen
voortaan hoogstens uit 20 leerlingen bestaan, in
de derde graad mogen er 25 leerlingen in één
klas zitten. De volwassenateliers hebben geen
maximumcapaciteit.
Door de toepassing van de maximumcapaciteit
kan de directie de kwaliteit van het onderwijs
bewaken en de vereiste logistiek voorzien. Het
vermijdt overvolle klassen waardoor leerlingen
voldoende ruimte hebben om te werken en de
leraar aan alle leerlingen aandacht kan geven.
Leeuwse Kunstacademie
Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
kunstacademie@sint-Pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwsekunstacademie
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Kom op vrijdag
4 oktober naar
het Burenfestival
waar scholen,
verenigingen,
wijken, het dienstencentrum en
het buurthuis 1601
elkaar nog beter
leren kennen!
Je komt er meer
te weten over het
activiteitenaanbod voor kinderen
en volwassenen
in Sint-PietersLeeuw. Je proeft - letterlijk - van andere culturen en
ontmoet nieuwe mensen. Dit alles bij een hapje en
een drankje. Kris Baert, ex-radio2-reporter, praat de
avond aan elkaar.

PROGRAMMA:
• onthaal met een drankje om 18 uur;
• voorstelling en een ‘ronde van tafels’ met proevertjes uit verschillende culturen;
• tijd voor ontmoeting en een streepje muziek;
• einde voorzien om 20.30 uur.
Deelname is volledig gratis en je hoeft niet op voorhand in te schrijven!

Plaats van het gebeuren? Vrije Basisschool Jan Ruusbroec, Fabriekstraat 3, 1601 Ruisbroek.
Het Burenfestival is een initiatief van Beweging.net
Sint-Pieters-Leeuw, de Ruisbroekse basisscholen en
verenigingen met medewerking van de gemeente
Sint-Pieters-Leeuw.

Woensdag 2 oktober 2019

Feest van de senioren
Het gemeentebestuur en de seniorenraad nodigen
iedere inwoner van Sint-Pieters-Leeuw die ouder is
dan 60 jaar uit op het jaarlijkse feest van de senioren. Dit jaar feesten we op woensdag 2 oktober
vanaf 14 uur in het Wildersportcomplex.
Om 14.15 uur zorgt voormalig Idool-kandidaat,
Andrei Lugovski uit Wit-Rusland, voor de muzikale
noot. Na de koffiepauze speelt DJ Ben ten dans.
Breng wel je persoonlijke uitnodiging mee als toegangsbewijs!
Wie met de bus naar het seniorenfeest wenst te
komen, moet tijdig bellen naar Erik Devillé via
T 02 371 03 49 of mailen naar
erik.deville@sint-pieters-leeuw.be.

Zaterdag 14 september

Rolstoelwandeling 2019
Op zaterdag 14 september vindt in Vlezenbeek de jaarlijkse rolstoelwandeling plaats. Deze 17e wandeling
wordt georganiseerd door de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten en Betty Van Laethem in samenwerking met het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. Medewerkers van vzw ‘De Poel’ staan mee in voor het
transport van de deelnemers. Het Rode Kruis zorgt voor bijstand en de Lokale Politie begeleidt de wandeling.
Iedereen is welkom! De wandeling start om 14 uur aan de parking van de Merselborre. We wandelen ongeveer een uurtje en besluiten met een gezellig samenzijn en een optreden van Rudi Tastenoe! Plezier en
ontspanning verzekerd!
Waar? Afspraak en optreden: de Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek.
Wanneer? Zaterdag 14 september vanaf 14 uur.
Sociale- en welzijnsdienst, T 02 371 03 49, erik.deville@sint-pieters-leeuw.be
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