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WELKOM IN DE BIB!
ZONDAG 16 SEPTEMBER

Kom dat zien, kom dat zien!
Dimitri Leue komt met ‘de grootste kamishibai ter wereld’
naar Sint-Pieters-Leeuw.
Dimitri Leue, Vlaamse acteur en schrijver, brengt het
grappige verhaal van de ‘Cowboyter’ tot leven. Een
verhaal over Joppe, een kabouter die geen kabouter
meer wil zijn, maar een cowboy. Hij wil zijn puntmuts inruilen voor een cowboyhoed en hij gaat op zoek naar een
paard. Maar kabouterpaarden, bestaan die wel?

GRATIS

VOORSTELLING

Kamishibai? Dat is een Japanse theaterkast waarin tekeningen kunnen worden ingeschoven om een verhaal te
vertellen. De grootste kamishibai ter wereld is zowaar 6 m
breed en 3 m hoog!
Kom samen naar deze familievoorstelling, geniet van een
verrassend en grappig verhaal voor alle leeftijden en
beleef een ervaring om nooit te vergeten!
Wanneer? Zondag 16 september om 10.30 uur.
Waar? Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198 te Zuun
(bij mooi weer buiten).
Inschrijven? inschrijven via bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 64 of kom eens langs in de bib.

Ben je tussen 4 en 14 jaar en gek van lezen?
Dan is de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen zeker iets voor jou!

Als KJV-jurylid lees je 8 boeken. Je komt maandelijks bijeen met je leeftijdsgenoten om 2 boeken te bespreken. Op het einde van het leesjaar stem je
op je favoriete boek en volgt er een spetterend slotfeest.

© Tineke De Vos
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Wanneer? Startdag gaat door op zondag 30 september van 10 tot 11 uur.
De andere bijeenkomsten zijn gepland op zondag 4 november,
9 december, 13 januari, 17 februari en 31 maart.
Waar? In de hoofdbibliotheek, Rink 2, Sint-Pieters-Leeuw.
Inschrijven? Voor 23 september via nick.hollemans@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 64 of kom eens langs in de bib.

De bibliotheek in
Vlezenbeek
verhuist
De bibliotheek start vanaf september met een bibliotheekpunt en
afhaalpunt in De Merselborre.

Het bibliotheekpunt
In het cultureel centrum De Merselborre zal een mooie, actuele
collectie ter beschikking zijn.
Openingsuren: woensdag van 17 tot
19 uur en zondag van 10 tot 12 uur.
Tijdens de openingsuren is er steeds
een bibliotheekmedewerker aanwezig.

Het afhaalpunt
Met enkele muisklikken kan van
thuis elk materiaal uit de hoofdbibliotheek online aangevraagd en
afgehaald worden, volledig gratis.
Openingsuren: afhalen kan dan elke
dag in het afhaalpunt in De Merselborre van 11 tot 22 uur, uitgezonderd op dinsdag.

Ruisbroek als voorbeeld
Ook in Ruisbroek is er een bibliotheekpunt en afhaalpunt in’t
Paviljoentje. In 2017 kwamen 160
leners naar het bibliotheekpunt en
werden er via het afhaalpunt 190
boeken, dvd’s en spelletjes gereserveerd. Een succes!
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Onder begeleiding van twee vrijwilligers wordt gedurende 1 maand
wekelijks 1 boek besproken.

De kersenhemel
van Jef Aerts
Wanneer? Vrijdag 5, 12, 19, 26 oktober.
Uur? Van 9.30 tot 11 uur.
Waar? Dienstencentrum ’t Paviljoentje,
Fabriekstraat 1, 1601 Ruisbroek.

En toen, Sheherazade, en toen?
van Imme Dros
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Nieuwe
bibliotheek
in Cc De
Merselborre

Voor iedereen die graag
• Nederlands wil leren
• in het Nederlands wil lezen
• en samen met andere anderstaligen Nederlands wil spreken.

Wanneer? Vrijdag 9, 16, 23, 30 november.
Uur? Van 9.30 tot 11 uur.
Waar? Huis van het Kind, A. Quintusstraat 20,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Inschrijven? T 02 371 22 64,
hilde.vanderwegen@sint-pieters-leeuw.be
of kom eens langs in de bib.
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Leeskring voor anderstaligen in
Ruisbroek en Zuun
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Van 1 september tot 31 januari 2019

Campagne ‘Respect in de sportclub’!
(Sport)ouders
Het eerste thema waarrond gewerkt wordt is ‘(SPORT)
OUDERS’. (SPORT)OUDERS vervullen een belangrijke
rol zowel voor hun kinderen als voor de club. Van
(SPORT)OUDERS wordt verwacht dat ze het goede
voorbeeld geven en participeren in de club. Via allerlei kanalen zullen (SPORT)OUDERS ingelicht worden
over wat van hen verwacht wordt. Sportclubs vragen
bijvoorbeeld van zowel trainers als spelers om Nederlands te spreken tijdens de trainingen. Zo kunnen we
elkaar begrijpen en echt samenwerken.

September is niet alleen de maand waarin alle studenten de draad opnieuw opnemen, het is ook voor
de meeste sportverenigingen de start van een nieuw
seizoen. De voorbereidingen zijn achter de rug en
iedereen is klaar om er een fijn en sportief jaar van te
maken, hopelijk met mooie prestaties.
Naast financiële steun en infrastructuur zal het gemeentebestuur, in samenwerking met de Leeuwse
sportclubs, acties ondernemen om “RESPECT” in en
rond de sportclubs extra in de kijker te zetten.
Het gemeentebestuur geeft niet alleen financiële
steun en infrastructuur maar wil in veel verenigingen wordt er nog steeds geroepen en gescholden.
Scheidsrechter en tegenstander krijgen geregeld verwijten naar het hoofd geslingerd, kinderen worden
gepest, materiaal wordt oneerbiedig gebruikt, …
Kortom: respect is vaak ver te zoeken!

Tijd voor verandering!
Een sportvereniging hoort een plaats te zijn waar
jong en oud samen komen om op een leuke, veilige
en propere manier aan sport te doen. ‘Respect voor
elkaar en voor de omgeving’ moet de gouden regel
worden!
Vanaf 1 september slaan de sportdienst en de erkende sportverenigingen van Sint-Pieters-Leeuw de
handen in elkaar om een respectvoller klimaat te
creëren voor iedereen. Vijf maanden lang werken
we rond een thema dat gelinkt is aan respect. Deze
campagne zal lopen van 1 september tot en met 31
januari 2019.
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Hieronder vind je een overzicht van de acties:
• Clubs gebruiken een AFZETPUNT
Verenigingen voorzien een plaats waar ouders
hun kinderen afzetten en terug ophalen. Vaak
worden kinderen aan de straatkant afgezet en
rijden mama, papa, meter of peter direct weg. Zij
weten niet of de training/wedstrijd wel doorgaat.
Wie is dan verantwoordelijk voor het kind? Voor de
veiligheid van het kind is het zeer belangrijk dat de
(SPORT)OUDERS weten:
- de training/wedstrijd gaat door;
- de training/wedstrijd gaat niet door, ik neem mijn
kind terug mee naar huis.
• Clubs organiseren een OUKI-TRAINING
De deelnemende clubs zullen een moment voorzien waar ouders en kinderen samen trainen. Zo
komen (SPORT)OUDERS te weten waar hun kind
mee bezig is, wat de trainer van hen en hun kinderen verwacht en maken ze kennis met de andere
kinderen en hun ouders. Het verhoogt de betrokkenheid van de ouders in de sportclub.

e.be

ok

• Verenigingen plannen SILENCE DAYS.
De “Silence Days” gaan door in een weekend
in het najaar. Tijdens deze dagen geldt absolute
stilte voor (SPORT)OUDERS, supporters en trainers.
Op deze manier willen we het verbaal geweld
naar spelers, tegenstanders en scheidsrechters
verminderen. Daarnaast leren de kinderen om zelf
het spel te spelen, wat hun minder druk en meer
plezier bezorgt.

Als er dan onverwachts minder spelers aanwezig
zijn, is al dat werk voor niets geweest. Ook voor
wedstrijden - zeker in ploegsporten - is het belangrijk om op tijd te weten wie er kan komen en
wie niet. Omgekeerd wordt er van de club ook
verwacht dat ze de ouders verwittigen als er een
training of wedstrijd niet doorgaat.

• (SPORT)OUDERS MELDEN AFWEZIGHEID
Verengingen vragen ouders om hen op de hoogte
te brengen wanneer zoon of dochter niet aanwezig
kan zijn op de clubactiviteiten. Trainers steken heel
veel tijd in het maken van kwalitatieve trainingen.

HIER

Van 1 tot 31 september

JE MEER

Van 1 tot 31 september is het Maand van de
Sportclub. Verschillende sportverenigingen zetten
hun deuren open en verwelkomen iedereen die
hun sport wil uitproberen. Iedereen kan gratis
deelnemen aan een training of andere activiteit.
Op die manier krijg je de kans om een sport te
kiezen die het beste bij je past en om kennis te
maken met de werking van de sportclubs.

BELEEF

e Bres,
lle

Maand van de sportclub

#SPORTERSBELEVENMEER
MEER INFO?
SPORT.VLAANDEREN/MAANDVANDESPORTCLUB

CLUB

over de deelnemende sportverenigingen?
Contacteer de sportdienst: T 02 371 14 20,
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be.

Rechtzetting
Naar aanleiding van de wandelzoektochten voor de jonge
speurneuzen publiceerden we in LeeuwLeeft van juni 2018 deze
leuke foto. We vergaten de maker van deze foto te vermelden.
Alvast onze excuses!
De mooie foto werd doorgestuurd door LCG-Press.
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ACTIVITEITEN

Speelpleinwerking
De leeuwtjes alweer
voorbij gevlogen

Watergewenning voor
peuters en kleuters
Gemiddeld 150 kinderen per dag konden ook deze
zomermaanden ravotten en plezier maken dankzij
speelpleinwerking De Leeuwtjes.
Speelpleinwerking staat garant voor veel plezier,
spel en andere kinderen leren kennen. Een zestigtal
enthousiaste animatoren zorgden ervoor dat het een
onvergetelijke zomer werd voor vele kinderen en
daarvoor een welgemeende DANK U!
Een speelpleinwerking kan nooit succesvol zijn zonder de eindeloze inzet van de animatoren.

Kinderen klaarmaken voor dolle waterpret, dat begint bij watergewenning. Wil je binnenkort je peuter
of kleuter leren zwemmen? Maak hem/haar dan alvast op een speelse manier gewend aan het water.
Zo bereid je je kind voor op de eerste zwemlessen.
Kom tijdens de herfstvakantie met je peuter en/of
kleuter naar de lessen watergewenning.
Een ervaren lesgever zal hen leren om zich te bewegen
en veilig te voelen in het water. Je als kind, jongere én
als volwassene veilig in het water kunnen begeven,
bevordert alleen maar de waterpret!

FEEST!
Speelpleinwerking De Leeuwtjes blaast dit jaar 70
kaarsjes uit en dat vieren we!
Tijdens een reünie zullen alle (oud)-animatoren
opnieuw herinneringen en straffe verhalen kunnen
bovenhalen. De jeugddienst is nog steeds op zoek
naar oud-animatoren. Was jij zelf ooit animator bij
speelpleinwerking De Leeuwtjes of De Kolonie? Ken
je nog oud-animatoren? Vul jouw gegevens of die
van een andere oud-animator in op de website:
www.sint-pieters-leeuw.be/oud-animatoren of voeg
jezelf toe aan de facebookgroep: oud-animatoren
Sint-Pieters-Leeuw. Alle geregistreerde animatoren
ontvangen een uitnodiging voor de reünie.
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Elk kind moet vergezeld zijn van een ouder of begeleider.
Wanneer? Maandag 29, dinsdag 30 en
woensdag 31 oktober.
• Peuters (2 tot 4 jaar)
van 9.30 tot 10 uur of van 10 tot 10.30 uur.
• Kleuters (4 tot 6 jaar)
van 11 tot 11.30 uur of van 11.30 tot 12 uur.
Waar? Zwembad Wildersportcomplex, Sportlaan 11.
Prijs? 15 euro (3 lesdagen, ingang zwembad, lesgever
en verzekering).
Inschrijven? https://spl.ticketgang.eu.
Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 14 22, sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

Woensdag 5 september

Ezelsoor, boeken kaften hoeft niet saai te zijn!
Ezelsoor is een boekenkaftdag waar kinderen vanaf
het eerste leerjaar samen met hun familie hun
schoolboeken komen kaften.
Kunnen ze nog niet kaften? Geen probleem! Met
een handige video wordt alles stap voor stap uitgelegd. Daarnaast zijn er onze kaftvrijwilligers die de
kinderen het kaften aanleren tot ze het onder de
knie hebt.

Wanneer? Woensdag 5 september.
Uur? Van 12 uur tot 16.30 uur.
Waar? Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Jeugddienst, Lotstraat, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 370 28 81

Hoe?
Aan de ingang ontvangt elk kind (vanaf het eerste
leerjaar) enkele vellen gratis kaftpapier en etiketten.
Scharen en plakband worden gratis ter beschikking
gesteld.

En ook…
Naast het kaften is er ook randanimatie. Er is voor
ieder wat wils! Kaften hoeft dus niet saai te zijn, maar
kan een klein feestje worden.
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EXPO

WOI & Sint-Pieters-Leeuw

In 2014 startten de herdenkingen aan WOI met een
tentoonstelling. Nu is de cirkel bijna rond en sluiten
we af met een tweede tentoonstelling. De nieuwe
expo houdt de chronologie aan van de oorlogsjaren, maar focust zeer specifiek op de gemeente en
haar inwoners, zowel thuis als ver weg.
Naar aanleiding van de herdenking van WOI organiseren we al vier jaar zeer diverse activiteiten. Er werd
veel onderzoek verricht waardoor heel wat nieuwe
informatie naar boven kwam.
Met deze nieuwe info kwamen we tot verschillende verhaallijnen. ‘Ver weg’, een verhaallijn van de
Leeuwse jongens aan het front en ‘Thuis’, een verhaallijn over hoe de achterblijvers de oorlog beleefden.
Hoe hielden ze contact met familie en vrienden aan
het front? Wat waren de moeilijkheden waarmee ze
in het dagelijkse leven werden geconfronteerd? Wat
was de rol van de kerk? Wat met initiatieven als soepbedelingen, noodgeld enz. De impact van deze kant
van de oorlog is nog nooit samengebracht en zal dus
een nieuw licht laten schijnen op het beeld van de
oorlogsjaren. Bovendien komen ook gedeporteerden
en krijgsgevangenen aan bod.
Ook de nasleep van de oorlog krijgt aandacht. De
meeste doden en gewonden vielen hier tijdens de
terugtrekking van de Duitsers, op en rond 11 november 1918. Intussen vergeten verhalen met dramatische afloop krijgen door de expo een plaats in het
collectief geheugen.
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Dankzij een samenwerking met de gemeentelijke
werkgroep voor streek- en volkskunde is veel nieuw
materiaal geconsulteerd, in kaart gebracht en gesynthetiseerd. Samen met informatie en materiaal uit
enkele privé-collecties en familiearchieven konden
we nog een tweede unieke tentoonstelling samenstellen.
Waar? Continental Theological Seminary,
Kasteelstraat 48, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Wanneer? 8 & 9 september en 15 & 16 september
telkens van 14 tot 18 uur.
In de week op afspraak voor scholen of groepen.
Gratis toegang.
T 02 371 22 62, erfgoed@sint-pieters-leeuw.be

Componist Paul Gilson
Op zaterdag 16 september kan je in de kerk van Ruisbroek

terecht voor een uniek concert van Brassband Buizingen die muziek
brengt van Paul Gilson, de Ruisbroekse toondichter. De toondichter is
geboren in Brussel en verhuist op jonge leeftijd naar de Jan Ruusbroecstraat 45 in Ruisbroek. Hij krijgt er zijn eerste muzieklessen. Hij componeert meer dan 100 symfonische werken, vooral voor blaasorkesten en
behoort nog steeds tot de belangrijkste Belgische componisten.

1889

Het jaar waarin de
jonge Paul, hij is amper 24 jaar,
met zijn cantate Sinaï het prestigieus concours voor componisten
‘de Prix de Rome’ wint.

1911

Paul Gilson, geroemd
voor zijn vernieuwende composities, kreeg in 1911 zijn eigen laan
in Sint-Pieters-Leeuw, vertrekkend
aan de kerk en richting gehucht
Merlo te Ukkel. Door de aanleg
van de E19 werd de laan afgesneden en verloor ze haar allure. De
laan is trouwens niet te verwarren
met de Karel Gilsonstraat, in het
centrum. Deze werd vernoemd
naar de broer van de toondichter
die hier burgemeester was van
1891 tot 1896.

Paul Gilsonlaan

1937

In
wordt een groots
feestprogramma op touw gezet
om meester Gilson te vieren.
De lokale muziekverenigingen
brengen diverse werken van Paul
Gilson.
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MUZIEK

Zondag 16 september
Brassband Buizingen: muziek van Paul Gilson
Brassband Buizingen is ontstaan uit de toenmalige
fanfare Union van Buizingen in 1975. Van 1992 tot
2017 stond BBB onder leiding van Luc Vertommen.
Zijn aanstelling zorgde voor een frisse wind. De band
behaalde enkele nationale titels in de hoogste
afdeling en werd tweemaal vierde op het Europese
Brassband Kampioenschap. Tegenwoordig staat
Brassband Buizingen onder leiding van de jonge
Franse dirigent, Thibaut Bruniaux. BBB besteedde
reeds heel wat aandacht aan Belgische componisten door verschillende ‘Anthology-cd’s’ op te nemen
van onder andere Marcel Poot, August De Boeck en
Paul Gilson wiens muziek aan bod komt tijdens dit
matineeconcert.
Tegelijkertijd wordt een expo over het leven en de
werken van Paul Gilson georganiseerd in de kerk.
Waar: Kerk Ruisbroek.
Uur: 11 uur.
Inkom: 18 euro.

FAMILIEDAG

Zondag 30 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 rond trekpaarden. Vanaf 16 uur wordt de kinderanimatie verzorgd
door de te gekke kindershow van Priet Praat: een
familiespektakel waarbij meneer Priet Praat en Katoentje de kinderen meenemen in leuke interactieve
spelletjes en dansjes, waar ook mama’s, papa’s,
meters en peters plezier aan beleven.
Waar: Colomapark.
Uur: 9 uur.
Vrije toegang.

KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE
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TEXTIELEXPO

VERHALENDE
DRADEN
16.O8.2O18 > O9.O9.2O18
Colomakasteel
Gratis toegang
www.sint-pieters-leeuw.be/textiel

V.U. Luc Deconinck - Pastorijstraat 21 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

TEXTIELEXPO

TENTOONSTELLING

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober
Tentoonstelling Pro Arte
Negen kunstenaars laten ons genieten van hun
sculpturen, keramiek, schilderijen, collages en patchwork. Pro Arte biedt al 30 jaar lang lokale kunstenaars de mogelijkheid de vruchten van hun passie
tentoon te stellen. Zo groeide deze kunstexpo 30 uit
tot een niet meer weg te denken evenement in het
Negenmanneke.
Vernissage: vrijdag 5 oktober om 19 uur.
Waar: parochiezaal Negenmanneke.
Uur: van 10 tot 18 uur.
Info: Clerinx William, T 0471 92 61 33, clerinx@telenet.be.

Verhalende draden
Jeanine Billens en de artiesten van haar Atelier
nodigen het publiek uit de verhalen te ontdekken rond hun textielcreaties. Zij willen de mensen doen nadenken over wat we weggooien,
bewust doen zijn van de verbondenheid met
de natuur en aandacht geven aan de hiermee gepaard gaande emoties.
Hun dromen kunnen leiden naar positieve veranderingen die het verschil maken!
Wanneer: van 16 augustus tot 9 september.
Openingsuren:
• di-vr: 10 tot 12 uur en 13 tot 17 uur;
• za-zo: 13.30 tot 17 uur.
Groepen op afspraak: T 02 532 04 17.
Waar: Colomakasteel, J. Depauwstraat 25,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Gratis toegang
toerisme Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 62,
toerisme@sint-pieters-leeuw.be
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Een nieuw schooljaar
in de Leeuwse
Kunstacademie
Wil jij je technische vaardigheden bijschaven of leren
werken met een breed assortiment aan grafische en
schilderkundige materialen? Dan hoor jij thuis in de
Leeuwse Kunstacademie.
Tijdens de boetseerklas leer je werken met je handen. Je kan er je gevoel voor kleur en vorm aanscherpen en je ontwikkelt je fijne motoriek. Bovendien maak je kennis met een heleboel andere
leerlingen.
In de brede waaier aan opleidingen vind je vast
jouw ding! Van beeldhouwen tot laswerk; onder de
begeleiding van goed opgeleide leerkrachten en
kunstenaars heb je het zo onder de knie!

Nieuw vanaf schooljaar 2018-2019:
initiatieatelier voor volwassenen
Op zoek naar een kwaliteitsvolle kunstopleiding maar
heb je geen enkele ervaring met tekenen, schilderen
of beeldhouwen?
Het nieuwe initiatieatelier is er voor mensen zonder
vooropleiding die ‘nog geen potlood hebben vastgehouden’. Aan de hand van op maat gemaakte
teken-, schilder- en vormelijke opdrachten train je
je waarnemingsvermogen en gevoel voor kleur en
verwerf je op eigen tempo artistieke vaardigheden.
Je ontwikkelt een creatief gedrag en attitude.
Leeraanbod voor volwassenen
• Initiatieatelier voor beginners.
• Projectatelier voor studenten met een vooropleiding
in een andere academie.
Wanneer:
• dinsdag & woensdag of vrijdagavond naar keuze
telkens van 18 tot 21.30 uur;
• donderdagnamiddag van 13 tot 21.30 uur.
Prijs: 322 euro, voor een volledig schooljaar, al het
materiaal inbegrepen.
Kortingstarief: 144 euro.

Muziekacademie
op achterzijde

schooljaar 2018-2019

De Kinderateliers
Woensdagnamiddag of zaterdag hoeft nooit meer
saai te zijn! Kinderen kunnen terecht in het hoofdgebouw aan de Rink of in de verschillende wijkafdelingen; Sint-Stevensschool, De Groene Parel en
De Merselborre in Vlezenbeek. In de brochure vind
je ook alle info over de naschoolse opvang die de
academie organiseert in de Sint-Stevenschool, Den
Top en De Groene Parel.
Prijs: 75 euro, voor een volledig schooljaar, al het
materiaal inbegrepen.
Kortingstarief: 52 euro.

Meer info kan je vinden in de schoolbrochure:
www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwsekunstacademie
of kom naar het infomoment in de academie op
dinsdagavond 4 of op vrijdagavond 7 september
telkens om vanaf 18 uur.

Leeuwse Kunstacademie,
Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be,
www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwsekunstacademie
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Speelse Taalvakantie Nederlands:
Meneer Babbelkous is er weer klaar voor!
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
jij met ons mee op avontuur?

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.
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 heus avontuur! We knutselen,
zingen, praten, bewegen, … en laten de kinderen

Wanneer? Maandag 29 oktober tot en met
woensdag 31 oktober, van 9 tot 16 uur.
Opvang van 8 tot 17 uur.
!Opgelet: geen taalkamp op donderdag 1 en
vrijdag 2 november.
Waar? Zonnig leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor wie? Anderstalige kinderen vanaf 4 tot en met
8 jaar.
Kostprijs? 15 euro voor 3 dagen.
Inschrijven? http://spl.ticketgang.be.

Heb je hulp nodig bij de inschrijvingen of wens je meer
informatie?
Rhea Moonen, Sociale Campus,
Gebouw Hemelryck, Fabriekstraat 1b,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 03 64
taalbad@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/babbelkous

Zaterdag 15 september

Startfeest 1601
Het buurthuis 1601 organiseert op
zaterdag 15 december een groot
(start)feest! Van 14 tot 18 uur kan
je op het kerkplein in Ruisbroek
terecht om iets lekkers te eten en
te drinken terwijl de kinderen zich
uitleven op het springkasteel.
Eline: 0473 52 17 88 of
Sofie: 0472 46 07 67.
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