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Nieuw!
e-boeken lenen op je eigen toestel

Vanaf half september kan je als lid van de biblio-
theek e-boeken lenen en lezen op je eigen toestel. 

Je kan 2 e-boeken tegelijk lenen voor 6 weken. Als de 
uitleentermijn afloopt, verdwijnen de e-boeken van-
zelf van je toestel. Over boetes moet je je alvast geen 
zorgen meer maken! Je kan ook tot 2 e-boeken reser-
veren die je graag nog wil lezen.

De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, 
computer en de meest courante e-readers zoals 
Kobo en Tolino. Met één muisklik zet je e-boeken op 
je leesplankje en start je met lezen. 

Het gaat voornamelijk om Nederlandstalige boeken 
en een beperkt aanbod Engelstalige werken. De 
collectie richt zich tot volwassen leners en bevat vlot 
leesbare fictie, literaire en populaire romans, maar 
ook toegankelijke non-fictie. Je vindt er boeken van 
onder meer Arnon Grunberg, Kris Van Steenberge, 
Stefan Brijs, Luc Deflo, Pieter Aspe, Per Olov Enquist, 
Nicci French, Rudi Vranckx, Bart Aerts, Josje Huisman, 
Pascale Naessens en nog vele anderen.

Het platform is erg gebruiksvriendelijk, zodat jong en 
oud, digitaal vaardig en digibeet er vlot mee aan de 
slag kunnen. 

Meer info vind je op onze website  
sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be ,  
via onze sociale media of in de  bibliotheek.

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
De Kinder- en Jeugdjury is de leukste 
jury van het land voor kinderen van 4 
tot 16 jaar. Als jurylid lees je 8 boeken. 
Maandelijks kom je samen met je 
leefdtijds genoten 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 we afsluiten 
met een  spetterend slotfeest. 

Wanneer? Maandelijks kom je op 
 zondag van 10 tot 11 uur samen in 
de hoofdbibliotheek, de kunst-
academie of in kasteel Coloma.

Inschrijven? Voor 20 september via  
nick.hollemans@sint-pieters-leeuw.be  
of sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/kjv.

Deze activiteit is coronaveilig, met 
een beperkt  aantal deelnemers en 
steeds in regel met de laatste veilig-
heidsmaatregelen. Naargelang de 
situatie wordt de locatie (kunst-
academie, hoofdbib of  kasteel 
 Coloma) meegedeeld. 
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Smartcafé
In het Smartcafé ga je aan de slag met je tablet of 
smartphone. Het is geen cursus, maar een gezellig en 
leerrijk moment. Je ontdekt samen met anderen de 
uitgebreide mogelijkheden van je toestel en wisselt 
ervaringen uit. Een ervaren begeleider geeft uitleg 
en staat klaar om te antwoorden op je vragen. 

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

Wanneer? Elke laatste woensdag van de maand  
van 9.30 tot 12.30 uur
Tijdens elke sessie wordt een  bepaald thema 
 uitgelicht.
• Woensdag 30/9: Basisinstellingen
• Woensdag 28/10: Tips en tricks
• Woensdag 25/11: Google foto’s

Inkom? 5 euro.
Inschrijven kan via  
www.archeduc.be of  
aan de  balie van de bibliotheek.

Waar? In kasteel Coloma.

Deze activiteit is coronaveilig, met een beperkt 
 aantal deelnemers en gegarandeerd 1,5 m afstand.

POWERED BY

Smart Café 
SINT-PIETERS-LEEUW

30/09 Basisinstellingen

28/10 Tips & tricks

25/11 Google foto’s

 Telkens van 9.30u tot 12.30u

 €5 per sessie

 Cultuurcentrum Coloma 
Jozef Depauwstraat 25 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Smart
Café

INFO & INSCHRIJVEN

www.archeduc.be
info@archeduc.be
02 454 54 01

In het Smart Café ga je aan de slag 
met je tablet of smartphone. Het 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.

Sint-Pieters-Leeuw

Meer leesplezier voor 
jonge kinderen!
Lees de digitale kinderboeken 
van Fundels waar en wanneer 
je maar wil.
Fundels brengt de mooiste verhalen en prenten boeken 
tot leven. Op een speelse manier stimuleert Fundels de 
taalontwikkeling van kinderen. Een ideale start dus voor 
het nieuwe schooljaar!

Voor kleuters
Bestaande prentenboeken komen op een  interactieve 
manier tot leven voor kinderen tussen  
3 en 6 jaar. Het digitale prentenboek omvat een 
 animatie aangevuld met leuke teken-, speel- en 
doe-activiteiten.

Voor eerste lezers
Lezers tussen 6 en 10 jaar oefenen op algemene 
 leesvaardigheden, technisch lezen en begrijpend lezen. 
Leuke avi-genormeerde en andere lees boekjes worden 
aangeboden in een digitaal platform. 

In de Fundels-app vindt je kind digitale prenten boeken 
en AVI-boeken om te lezen, maar ook  spelletjes voor de 
verwerking van de inhoud van de boekjes. De boekjes 
hebben educatieve waarde en worden veel gebruikt in 
het kleuter- en lager onderwijs. 

Meer weten? Kom even langs in de bibliotheek,  
wij helpen je graag verder.
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CODERDOJO
Wil je (zelf) leren programmeren? Droom je ervan  
om je creativiteit los te laten op een videospel, een 
 website of een robot? Lijkt het je leuk om hier in 
groep aan te werken? 

Dan is CoderDojo helemaal iets voor jou! 

CoderDojo Sint-Pieters-Leeuw organiseert maande-
lijks gratis workshops voor meisjes en jongens van  
7 tot 18 jaar. 

Wanneer?
We komen samen elke eerste zaterdag van de 
maand van 14 tot 17 uur.

Waar? 
De bijeenkomsten vinden plaats in de Bibliotheek  
van Sint-Pieters-Leeuw.

Inschrijven? 
Opgepast, de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan 
via www.sintpietersleeuw.coderdojobelgium.be.

Seniorenfeest 2020 
afgelast
Met grote spijt moeten we jullie melden dat het 
 seniorenfeest in 2020 niet kan doorgaan uit voorzorg 
voor het coronavirus.

Maar niet getreurd ... want voor volgend jaar 
 presenteren we jullie – als de situatie het toelaat – 
de eerste “Week van de Nostalgie”.

Tijdens deze week vindt niet enkel het traditionele 
jaarlijkse seniorenfeest plaats, maar worden er ook 
tal van andere activiteiten georganiseerd. 
Meer info volgt in het voorjaar!
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“Veilig Online: Cyberpesten”
Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. 
Zeker als het ook online gebeurt: het komt extra hard 
aan en houdt niet op wanneer je thuis in je zetel zit. 

Hoe gaat cyberpesten precies in z'n werk? Wie zijn 
daders en slachtoffers en wie kijkt toe? Hoe pak je 
dat aan? Waarom moet je vooral praten en hoe be-
gin je daaraan? Dankzij deze sessie kun je ten strijde 
trekken tegen de cyberpest-plaag. 

Tijdens de vorming ‘Veilig online: Cyberpesten’ krijgen 
ouders zicht op wat (cyber)pesten is en hoe dit in-
vloed heeft op hun kinderen. In getuigenissen komen 
kinderen, jongeren, ouders en experts aan het woord. 
De vorming is interactief opgebouwd met onder meer 

een quiz en een stellingenspel. Hierbij worden er heel 
wat concrete opvoedingstips aangereikt. 

Deze vorming is voor ouders en gaat over 
 cyber pesten bij kinderen van 10 tot 16 jaar.

Veilig Online is een initiatief van Gezinsbond en 
Child Focus.

PRAKTISCH
Wanneer? Donderdag 24 september 2020 om 20 uur.
Waar? CC Coloma, J. Depauwstraat 25 

www.sint-pieters-leeuw.be/huisvanhetkind,  
huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be of 02 371 03 50.

Ezelsoor 2020 in een tasje!
Jaarlijks organiseert de jeugddienst tijdens de 
 eerste week van september de gezellige boeken-
kaftdag “Ezelsoor”. Kinderen komen met hun familie 
boeken kaften en genieten van de gezellige 
 rand animatie. 

Omwille van de coronamaatregelen zal de 
 boekenkaftdag niet kunnen plaatsvinden in  
haar originele vorm. 

Boekenkaftdag bij jou thuis
Wij nodigen iedereen uit om thuis een boekenkaft-
dag te organiseren. Geen idee hoe je hieraan 
 begint? Geen probleem! Wij zetten je graag op de 
goede weg. Je kan jouw boekenkaftpakket op-
halen. In ieder pakket vind je een aantal vellen kaft-
papier terug, een handige handleiding en leuke 
ideeën om je boeken te pimpen. 

Wie weet krijgen 
jouw boeken wel 
een uniek jasje, ont-
worpen door Giulia 
uit de Sint-Stevens-
school. Giulia ont-
wierp dit jaar het 
mooiste ontwerp in 
onze  gemeente. 

Ophaalmomenten 
Donderdag 3 september van 15.30 tot 18.30 uur

• Wildersportcomplex – Sportlaan 11  
1600 Sint-Pieters-Leeuw

• OC De Merselborre - Schaliestraat 2  
1602 Vlezenbeek

Vrijdag 4 september van 15.30 tot 18.30 uur
• Zonnig Leven – Jan Vanderstraetenstraat 198 

1600 Sint-Pieters-Leeuw
• Sociaal Huis - Fabriekstraat 1 

1601 Ruisbroek
• Hoofdbibliotheek - Rink 2  

1600 Sint-Pieters-Leeuw

jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be – 02 370 28 80
www.ezelsoor.info/sint-pieters-leeuw
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Kijk Ik Fiets!
Is je kapoen verzot op fietsen en wil hij/zij dit graag 
doen zonder zijwieltjes? Schrijf je dan zeker in voor 
de les ‘KIJK! Ik fiets!’. Samen met de ouders leren de 
kinderen eerste trapjes zetten op een fiets met 2 
wielen. Een ervaren lesgever zorgt voor leuke oefe-
ningen en begeleiding waardoor kinderen hier veel 
plezier aan beleven

Voor wie?
Voor kinderen die al goed met zijwieltjes kunnen 
fietsen en graag zonder willen rijden. 

Wanneer?
De les zal doorgaan op zondag 13 september van 
10 tot 12 uur.

Waar?
Op de parking van de sporthal A.J. Braillard,  
Wandelingstraat 54 – 1601 Ruisbroek.

Prijs?
5 euro per persoon. Vooraf inschrijven verplicht!

Interesse?
Neem contact op met de sportdienst via sport-
dienst@sint-pieters-leeuw.be of T 02 371 14 20 en 
bezorg ons volgende gegevens: 
• Voornaam en naam kind
• Adres
• Leeftijd kind
• Telefoon
• E-mailadres

Wat mee te brengen? 
Neem de fiets van je kind mee maar haal de zij-
wieltjes er op voorhand van af. Vergeet ook zeker 
de fietshelm niet. Zorg ervoor dat je kind stevige 
schoenen aan heeft. Bij warm weer vragen wij ook 
om een flesje water mee te brengen voor je kind. 

Belangrijk!
• De kinderen moeten vergezeld zijn door een 

 volwassen begeleider.
• De betaling gebeurt ter plaatse.  

Gelieve 15 min op voorhand aanwezig te zijn. 
• Inschrijven vooraf is verplicht.  

De plaatsen zijn beperkt
• Een mondmasker is verplicht  

behalve tijdens de activiteit.

September: mijn sport, mijn club!
In september starten traditioneel veel sportclubs 
met het nieuwe seizoen. Verschillende 
sportverenigingen zetten de hele maand de deuren 
open en verwelkomen iedereen die graag hun 
sport wilt uitproberen.

Geïnteresseerden krijgen de kans om gratis deel te 
nemen aan een training of andere activiteit.
Ontdek welke sport het beste bij je past en hoe leuk 
het is om te sporten in een vereniging!

☞ Iedereen die een training wil volgen is VERPLICHT 
hiervoor eerst contact op te nemen met de 
sportclub.

Alle info en de deelnemende sportverenigingen 
vind je op de website, www.sint-pieters-leeuw.be/
maandvandesportclub.

sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
02 371 14 20
www.sint-pieters-leeuw.be/maandvandesportclub 

MEER INFO? 
SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER

#SPORTERS 
BELEVEN 

MEER
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Buitengewoon kamperen in eigen land! 
Deze buitengewone zomer vraagt om een buiten
gewone vakantie. Rondtrekken door prachtige 
landschappen. Ravotten langs een meer of in de 
duinen. Vogels spotten op de heide. Of gewoon 
‘niksdoen’ op een romantisch plekje in het bos?  
Zoek het deze zomer niet te ver en ontdek ver
rassende stukjes vakantiegevoel in het binnenland.

Kamperen dicht bij huis
Van 1 juli tot en met 30 september kun je op 
tientallen plaatsen in Vlaanderen enkele nachten 
kamperen in een tipitent midden in de natuur.  
Op iedere plaats staan 8 tot 15 tipitenten, steeds  
op grote afstand van elkaar. 

Een uitzonderlijke vakantie die Natuur en Bos en 
Natuurinvest mogelijk maken om in tijden van 
Covid-19 toch een onvergetelijke ervaring te 
beleven met je gezin of vrienden.
Ook in Groenenberg genoten al veel kampeerders 
van de fantastische natuur. Tot nu toe kwamen al 
meer dan 420 mensen kamperen in het tipidorp, 
samen goed voor 571 overnachtingen!

Ecologisch kamperen
De kampeerders gaan helemaal mee in het 
ecologisch concept. Ze vangen afvalwater op, 
gebruiken de ecologische droogtoiletten, douchen 
met een douchezak en laten geen afval achter! 
Kortom, een unieke ervaring in eigen streek.

Wil jij ook nog gaan kamperen in een tipitent? 
Aarzel niet en boek je buitengewoon verblijf in 
natuur via www.buitengewoonkamperen.be. 
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De heerlijke streekbieren uit Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw kan fier zijn op haar brouwers-
verleden. Grote namen als Lindemans en Belle-Vue 
hebben een lange traditie. Vele andere brouwerijen 
sloten lang geleden de deuren, maar gelukkig zijn er 
ook nieuwe ondernemers opgestaan die ons willen 
voorzien van lekkers. 

Van hoevebrouwerij tot middelgrote onderneming: 
4Pajot, Belgoo en ’t Guldenhooft gingen allemaal 
na 2000 van start. Ook een nieuwe lambikbrouwerij 
kunnen we aan dit lijstje toevoegen. De Lambiek-
Fabriek startte in 2016 haar brouwwerken en is op 
korte tijd uitgegroeid tot een vaste naam in de 
geuzewereld.

Geuze
Maar geuze… hoe zit dat weer juist? Wat maakt 
geuze zo anders dan andere bieren? We gaan in 
zevenmijlslaarzen door het brouwproces en halen de 
grootste verschillen aan met andere bierbrouwsels.

Tarwe
Een klassiek brouwrecept vertrekt van graan, dat in 
de mouterij wordt gemouten. Zowat alle mogelijke 
graansoorten komen in aanmerking: haver, rogge, 
tarwe, gerst, rijst, boekwijt… Maar om lambik te 
brouwen moet je meer dan bij andere bieren 
hoogwaardige tarwe gebruiken.

Overjaarse hop 
Hop wordt aan bier toegevoegd omdat het de 
schuimkraag bevordert en het bier behoedt voor 
bederf. Maar hop heeft een typische bittere smaak 
die niet past bij een zure lambik. Daarom gebruiken 
lambikbrouwers hop van minstens twee, liefst drie 
jaar oud. Deze overjaarse hop heeft nog steeds 
haar goede kwaliteiten, maar is haar bittere smaak 
grotendeels kwijt.

Wort
Na een eerste brouwproces krijgt men wort. Een 
lambiekbrouwer wil hierin nog voldoende zetmeel 
hebben, in tegenstelling tot andere brouwers die al 
het zetmeel willen opgelost zien. Een lambiek-
brouwsel wordt immers gekenmerkt door spontane 
gisting in de fles, later in het proces, en daarvoor is 
dit zetmeel noodzakelijk.

Wilde incubatie
Na het koken moet het brouwsel gekoeld worden. Het 
open koelschip zorgt ervoor dat gist en zuurstof spon-
taan uit de lucht worden opgenomen, wat ook wilde 
incubatie wordt genoemd. De fameuze Brettanomy-
ces-gisten komen hier in het bier terecht en kunnen 
hun rol spelen in de spontane gisting van de lambiek.
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Wachten, mengen en nog eens 
wachten…
De lambiek wordt opgeslagen in tonnen en er 
begint een lang gist- en rijpingsproces om haar 
karakteriële smaak te verkrijgen. Na twee à drie 
jaar kan de lambiek gebruikt worden: 
verschillende lambikbrouwsels, oudere en 
jongere, worden gemengd en vormen samen 
een geuze. Hier speelt de ervaring van de 
geuzesteker, die door de juiste mengeling 
andere smaken kan creëren. De geuze wordt op 
fles getrokken en dan moet het goedje nog 
hergisten op de fles. Je kan hem ook thuis nog 
jaren bewaren: hoe langer je de geuze laat 
liggen, hoe zachter zijn smaak zal worden.

EEN NIEUW 
SCHOOLJAAR 
IN DE LEEUWSE 
KUNSTACADEMIE
Artistiek technische 
vaardigheden verwer-
ven, leren omspringen 
met een breed gamma 
aan grafische en schil-
derkundige materialen, 
met je handen leren 
werken in de boetseer-
klas en je gevoel voor 
kleur en vorm aanscher-
pen, je eigen ideeën en 
je fijne motoriek ontwik-
kelen, je sociale contac-
ten versterken…er zijn 
tal van redenen om je 
als kind, jongere of volwassene in te schrijven in de 
Leeuwse Kunstacademie waar je dicht bij huis in 
een fijne werkomgeving een kunstopleiding naar 
keuze kan volgen zoals tekenen naar levend model, 
schildertechnieken, boetseren, beeldhouwen, las-
werk of houtbewerking.

INSCHRIJVINGEN & INFO 
Voor alle info over inschrijvingen, lestijdstippen en 
de verschillende ateliers voor kinderen, jongeren en 
volwassenen kan je terecht op de website van de 
academie www.sint-pieters-leeuw.be/
leeuwsekunstacademie waar u ook online kan 
inschrijven tot 30 september 2020. In de 
onlinebrochure vind u ook info over de 
muziekacademie.

Geïnteresseerden voor de volwassenenateliers van 
de kunstacademie zijn van harte welkom op de 
infosessie op dinsdag 1 september 2020 om 18u in 
de kunstacademie.

Leeuwse Kunstacademie,  
Rink 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
e-mailadres: kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be
website:  
www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwsekunstacademie 

schooljaar 2020-2021

Muziekacademie  
op achterzijde



12

OPROEP foto's Bergensesteenweg
De dienst Erfgoed wil de werken aan de 
Bergensesteenweg aangrijpen om de 
geschiedenis van deze baan te vertellen. 
Moesten de kasseien, later het asfalt, op deze 
baan kunnen spreken, zouden we oren en ogen 
te kort komen. Wie zou hier allemaal gepasseerd 
zijn? Recentelijk zagen we nog de tanks en 
andere militaire voertuigen over deze baan 
denderen, als herinnering hoe de 
bevrijdingscolonne in 1944 hier voorbij kwam. 
Maar de lange geschiedenis zal veel meer 
bekende getuigen kunnen noteren. 

De eerste fase van de werken wordt in oktober 
opgestart in de omgeving van de Georges 
Wittouckstraat. Het lijkt ons dus niet meer dan 
logisch om te starten met het verhaal van de 
tram. De plaats is immers nog altijd gekend als 
‘den terminus van Zuun’: zowel tramlijn Z (voor 
Zuun) als F (naar het Noordstation) hadden hier 
hun eindpunt. Bovendien was dit de plek waar de 
trams van en naar Brussel elkaar konden kruisen. 
We willen graag al die oude tramverhalen 
opdiepen! 

Nadien schuiven de werken op in de richting van 
Halle: hier willen we het accent leggen op sport. 
De naam van de horecazaak ‘in de piste’ verwijst 
nog altijd naar de wielerpiste die hier rechtover 
ooit was. En iets verderop, bij de Petrus 
Basteleusstraat, vinden we de voetbalvelden van 
KV Zuun: in 1983 werd de ploeg kampioen in 
Bevordering. Het hoogste niveau dat ooit door 
een Leeuwse ploeg behaald werd. Die sportieve 
glorietijden willen we in beeld brengen.

Bij de verdere planning van de werken kijken  
we al vooruit naar deze thema’s: landbouw & 
boerderijen, brouwerijen en herbergen, de 
steenweg als tolweg en uiteraard Michelin, in  
haar hoogdagen tot de stakingen bij de sluiting.

We weten zeker dat jullie zelf nog veel verhalen, 
oude foto’s en filmpjes hebben liggen die deze 
gebeurtenissen in beeld brengen. We doen dus 
graag een oproep naar jullie om ons hierbij te 
helpen. Als jullie graag nog een ander thema 
koppelen aan de geschiedenis van de steenweg, 
horen we dat graag. Ook leuke tips en ideeën 
over de manier waarop we dit allemaal tot de 
burger kunnen brengen zijn welkom.

We houden een startvergadering en 
uitwisselingsmoment op dinsdag 29 september om 
20 uur in de raadzaal. Maar jullie kunnen ons ook 
gewoon bellen of mailen met vragen en 
suggesties.

Duikt het gezochte fotomateriaal pas na de 
vergadering op? Geen probleem, de werken 
duren tot 2026 – dus zolang houden wij jullie ook 
zoet met onze tentoonstellingen. Wie weet wat er 
nog allemaal op zolder te vinden is? ! 

erfgoed@sint-pieters-leeuw.be
02 371 22 62
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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

Ticketverkoop 
CC Coloma  
2020-2021
Wat hebben we ernaar uitgekeken!

Binnenkort start het cultuurseizoen 
weer. Anders, maar daarom niet 
minder intens.

Vanaf september verwelkomt CC 
Coloma jullie graag terug om sa-
men te genieten van fijne en ver-
rassende voorstellingen. Dit steeds 
volgens de laatste coronamaatre-
gelen in de cultuursector zodat je 
de kans krijgt om op een veilige 
manier die culturele uitstap te be-
leven waar iedereen naar snakt. 

We zijn trots om jullie enkele 
topacts aan te bieden. Benieuwd 
wat we in petto hebben? Surf naar 
www.colomaspl.be en ontdek 
daar het volledige programma.

Vanaf vandaag kan je reeds 
 tickets bestellen. Echter dienen we 
rekening te houden met het veran-
derde klimaat: 
• Veiligheid naar artiesten en 

publiek primeert. Voorstellingen 
kunnen te allen tijden wijzigen 
of geannuleerd worden.

• Indien een voorstelling wijzigt of 
wordt geannuleerd dan con-
tacteren we iedere ticketkoper 
persoonlijk via mail of telefoon. 
Gelieve bij het online reserveren 
steeds je e-mailadres in te vullen.

• Heb je een ticket voor een voor-
stelling maar wens je zelf te an-
nuleren? Dit kan tot 72 uur voor 
de aanvang van de voorstelling. 

• Volg voor de laatste updates 
steeds onze website  
www.colomaspl.be en de  
facebookpagina.

KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE
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SEPTEMBER
MAANDAG 7 SEPTEMBER
 Wandeling van +/-8 km langs 
Pajottenlandse wegen 

parking gemeentehuis
van 13.30 tot 16 uur
 0476 63 83 46,  
je.schets@gmail.com
 Femma Sint-Pieters-Leeuw 
Centrum

ZATERDAG 12 SEPTEMBER
Dagwedstrijd vissen 

 vijvers sporthal  
A.J. Braillard – Ruisbroek

DINSDAG 15 SEPTEMBER
 Naaisalon 

parochiecentrum
van 19 tot 21.30 uur
 02 332 13 24,  
inge.vanpaeschen@skynet.be
 Femma Sint-Pieters-Leeuw 
Centrum

WOENSDAG 16 SEPTEMBER
Het maken van een voederhuisje 

parochiezaal Zuun
van 19.30 tot 22.30 uur
 02 332 13 24,  
inge.vanpaeschen@skynet.be
 Femma Sint-Pieters-Leeuw 
Centrum
€25

DONDERDAG 17 SEPTEMBER
Van string tot string met Erna Siebens

Zonnig Leven
van 19 tot 22 uur
gratis

ZONDAG 20 SEPTEMBER
Dag van de Landbouw

 Kathleen & Luc Van Hassel 
– Vlezenbeek
van 10 tot 18 uur

DONDERDAG 24 SEPTEMBER
Yoga 

Zonnig Leven
van 19.45 tot 21 uur
 basistarief: 1 euro;  
niet-leden: 2 euro
 02 377 87 50,  
vrouwen-met-vaart@hotmail.com
FERM Sint-Pieters-Leeuw

WOENSDAG 30 SEPTEMBER
Smart Café Sint-Pieters-Leeuw: 
Basisinstellingen 

bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw
van 09.30 tot 12.30 uur
basistarief: 5 euro
 02 454 54 01, info@archeduc.be
bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw

LEGENDE
Locatie/plaats Uur Prijs Info Organisatie

MAANDAG
Damesturnen

‘t Populiertje
van 20.15 tot 21.15 uur

MAANDAG, DINSDAG  
EN WOENSDAG
Yoga Vlezenbeek

De Merselborre
•  maandag van 10 tot 11.30 uur  

en van 18.30 tot 20 uur
• dinsdag van 20 tot 21.30 uur
• woensdag van 9 tot 10.30 uur
02 377 43 85,  
yoga-vlezenbeek@hotmail.com
yoga-Vereniging Vlezenbeek

DINSDAG EN DONDERDAG
Start to Badminton

sporthal A.J. Braillard – Ruisbroek
• dinsdag van 20.30 tot 23 uur
• donderdag van 20 tot 23 uur
gratis kennismaking in september
Leeuwse badminton Club

DINSDAG
Wandelen met de Stappers

vertrek aan de kerk van Beersel
van 13.30 tot 16 uur
gratis

ELKE 1E EN 3E DONDERDAG
Scrabble voor beginners

LDC ‘t Paviljoentje
van 13.30 tot 16 uur

VRIJDAG
Wekelijkse repetitie  
harmonieorkest

Sint-Lutgardisschool
van 19.45 tot 22.15 uur
0494 13 41 19,
khslzuun@gmail.com,
www.harmoniezuun.be
Koninklijke Harmonie
St. Lutgardis Zuun

VRIJDAG
Scrabble

Lokaal dienstencentrum  
Negenhof
van 9.30 tot 12 uur en  
van 13.30 tot 16.30 uur 
02 377 57 86
Scrabbleclub “Negenhof”

ZATERDAG
Onderwaterhockey

Wildersportcomplex
van 21 tot 22.30 uur
 steven.de.laat@gmail.com, 
melissa.wendrickx@gmail.com
De Zuunse Karpers

ZONDAG
Wandelen

parking gemeentehuis
van 8 tot 8.30 uur 
basistarief: 2 euro
 02 377 68 15,  
wandelclubspl@gmail.com,  
www.wandelclubspl.be 
Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw

ZONDAG
Karate

Wildersportcomplex
van 10 tot 11.30 uur 
 gratis kennismaking in september

WEKELIJKS
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