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Vaarwel 
vakantie! 

Welkom 
terug 

vrienden!

De vakantie is voorbij! Hebben jullie 
goed kunnen ravotten? De benen 
heerlijk kunnen strekken? Genoten 
van een terrasje? Gelukt? Helemaal 
top! Nog niet de kans gehad? Geen 
nood! Want eindelijk kunnen we terug 
wat meer activiteiten op onze planning 
zetten. Daar hebben al onze diensten 
enorm naar uitgekeken. 

Ready? Set. Go! 
CC Coloma is erg opgetogen mee te 
kunnen delen dat de ticketverkoop op-
nieuw van start is gegaan! Er staat een 
topprogrammatie op de planning om 
duimen en vingers van af te likken. Deze 
maand hebben we al twee kleppers van 
formaat. 

Onze jeugddienst heeft dan weer 
super leuke activiteiten op de planning 
staan; een heerlijk potje skaten, theater 
maken, je eigen muziek producen … het 
komt allemaal aan bod! En dan mogen 
we Ezelsoor natuurlijk niet vergeten 
waar je je schoolboeken gratis kan 
komen kaften. Marie ontwierp dit jaar 
prachtig kaftpapier en won daarmee de 
wedstrijd. Siert haar kaftpapier binnen-
kort jouw schoolboeken? 

Kan je boekenkast trouwens een uit-
breiding gebruiken? Onze bib organi-
seert de hele maand september een 
boekenverkoop ten voordele van de 
lokale afdeling van het Rode Kruis. Lie-
ver creatief aan de slag? De Leeuwse 
kunstacademie stelt haar uitgebreid 
aanbod graag aan jullie voor. 

Voor de allerkleinsten heeft Het Huis 
van het Kind een ontspannende 
workshop babymassage en een super 
leuke spelletjesnamiddag met heer-
lijke pannenkoeken op het programma 
staan. Smullen maar! 

En last but not least: het Gordelfesti-
val! Een beetje in een ander jasje, maar 
daarom niet minder leuk! Tal van wan-
delaars en fietsers zullen hun hart weer 
kunnen ophalen en als kers op de taart 
kan je op zondag 5 september genieten 
van leuke optredens. 

Neem dus eens een kijkje in Leeuw 
Leeft voor het volledige aanbod en  
geniet van een heerlijke nazomer. 



4

Zin om te skaten maar nog nooit op 
een plank gestaan? Leg tijdens deze 
skate-initiatie je eerste meters op een 
skateboard af. Ben je een ervaren ska-
ter? Kom dan je coole tricks en technie-
ken aanscherpen!

Wij zorgen voor al het materiaal. Heb 
je een eigen skateboard en/of valbe-
scherming dan mag je dit meebrengen.

Prijs? € 5, kansentarief € 1 euro.
Inschrijven? spl.ticketgang.eu.

 Jeugddienst
 jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of
 02 370 28 80

 Sportdienst
 sportdienst@sint-pieters-leeuw.be of
 02 370 14 20

Waar en wanneer: 

Super leuke Super leuke 
skate-initiatie skate-initiatie 
voor beginners en voor beginners en 
gevorderden!gevorderden!

11 september A.J. Braillard 11 – 12.30 uur 6 tot 12 jaar

13 – 14.30 uur + 12 jaar

12 september Zonnig Leven 11 – 12.30 uur 6 tot 12 jaar

13 – 14.30 uur + 12 jaar

18 september A.J. Braillard 11 – 12.30 uur 6 tot 12 jaar

13 – 14.30 uur + 12 jaar

19 september Zonnig Leven 11 – 12.30 uur 6 tot 12 jaar

13 – 14.30 uur + 12 jaar
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Muziek Producen

12+
 
16+

Hoe begin je aan een hiphopnummer? 
Hoe arrangeer je een EDM-track? Hoe 
bedenk je straffe melodieën, arrange-
menten en drumpatronen? Een ervaren 
producer geeft jou de tips en tricks die 
je nodig hebt. Je leert werken met Able-
ton, software synths, timestretching, 
gain, EQ, compressie …  En als je alle 
ingrediënten hebt toegevoegd, mix je 
het geheel tot een strak eigen nummer, 
remix of mash-up.

Wanneer? Dinsdag van 17.30 tot 
19.30 uur.
Startdatum? Dinsdag 5 oktober  
(10 sessies + 1 doorwerkdag).
Prijs? € 95. 

Vloggen

9+
 
12+

 
16+

Start je eigen YouTube-kanaal op en 
word een celebrity in je vriendenkring! 
Gewapend met vlogcamera’s maak je 
samen met de groep vlogs, verzin je 
challenges, plaats je zotte muziekjes en 
voice-overs op je beelden, edit je jouw 
Top 10 … Al doende word je zo een kei 
in storytelling. Intussen leer je werken 
met professionele camera’s, een green 
screen en editingprogramma’s.

Wanneer?  
9+ woensdag van 13.30 tot 15.30 uur.
12+ woensdag van 15.30 tot 17.30 uur. 
16+ woensdag van 15.30 tot 17.30 uur. 

Startdatum? Woensdag 6 oktober  
(10 sessies + 1 doorwerkdag ).
Prijs? € 95.

Theater

7+
 
9+

 
12+

 
16+

Samen theater spelen en veel plezier 
maken, daar draait het om in deze 
cursus. Een regisseur leert je hoe je 
geloofwaardig acteert en improviseert. 
Je leert alles over emotie, focus, status, 
uitstraling en ruimtegebruik. Je ver-
trekt van je eigen fantasie, verhalen en 
persoonlijkheid en met een fijne groep 
leeftijdsgenoten werk je samen aan 
een eigen voorstelling. En wie weet is 
dat nog maar het begin, kijk maar naar 
oud-cursisten Matteo Simoni en Sebas-
tien Dewaele.

Wanneer?  
7+ woensdag van 13.30 tot 15 uur.
9+ woensdag van 15 tot 17 uur.
12+ 16+ woensdag van 17.15 tot 19u.15 uur.

Startdatum? Woensdag 6 oktober 
(10 sessies + 1 doorwerkdag ).
Prijs?
7+ € 75.
9+ 12+ 16+ € 95.

Niet te missen 
cursusreeksen! 
i.s.w.m Villa Basta

 Jeugddienst
 jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of
 02 370 28 80

Inschrijven? spl.ticketgang.eu.
Locatie? Jeugdcentrum Laekelinde, 
Lotstraat 8.
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Ezelsoor is er weer! 
Kom jij ook naar het 
gratis boekenkaft-
feestje?
Op vrijdag 3 september kan je weer 
gratis je boeken komen kaften! Weet 
je niet hoe dat moet? Wij leren het je 
graag aan! Schrik dat boeken kaften 
saai is? Wij zorgen voor fijne randani-
matie zodat niemand zich zal vervelen! 
Geen kaftpapier? Tadaaaa, daar zorgen 
wij ook voor! We hebben uniek papier, 
ontworpen door kinderen en jongeren. 
Ook schaar en plakband voorzien we. 
Zelfs wanneer je toch liever een ander 
papiertje om je boeken wilt, hebben 
we de oplossing, want wij zorgen voor 
neutraal, bruin papier dat je zelf kan 
opsmukken aan een van onze randani-
matiestandjes. Je kan zelfs een unieke 
tekening van een echte illustrator op je 
kaft laten zetten. 

Niet twijfelen! We verwelkomen alle 
kinderen én (groot)ouders graag! 

Uur? Van 15.30 tot 19 uur.
Waar? Zonnig Leven,
Jan Vanderstraetenstraat 198.

3 september

 Jeugddienst
 jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be,
 02 370 28 80, https://ezelsoor.info

Subsidies

De kadervormings- 
toelage
Volg een (hoofd)animatorcursus en 
krijg een deeltje terugbetaald

Je bent nu al leid(st)er in een jeugdver-
eniging of op de speelpleinwerking of 
misschien prikkelt het wel om binnen-
kort actief te worden in een jeugdver-
eniging of op de speelpleinwerking.

Goed nieuws! Volg een (hoofd)anima-
torcursus. Je leert er de kneepjes van 
het vak en doet tonnen inspiratie op. 
Bovendien kan je een deel van jouw 
inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen 
door de gemeente.

(hoofd)Animatorcursussen kan je 
volgen bij verscheidene organisaties 
waaronder Vlaamse Dienst Speelplein-
werk, Chiro, KLJ, Lejo …

Waar wacht je op?

 Jeugddienst
 jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be 

of scan de QR-code

© Tineke De Vos
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Workshops

Huis van het Kind 

20 september

22 september

23 september

Babymassage

Tijdens deze sessie babymassage beleef je samen met je 
baby een prachtig moment en leer je stap voor stap de tech-
nieken om je baby een overheerlijke massage te geven. Je zal 
snel zien dat je op die manier je kindje beter en beter leert ken-
nen. Bovendien versterkt het jullie band, werkt het ontspan-
nend, stimuleert het de lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling 
en kan het ook helpen bij darmkrampjes, moeilijke slapers … 

Spelnamiddag met pannenkoeken

Een  gezellige spelletjesnamiddag voor jong en oud! Het belooft een leuke namiddag 
te worden rond het thema: ‘reis rond de wereld’,  boordevol opdrachten, spelletjes en 
lekkernijen! Als afsluiter zijn er heerlijke pannenkoeken.
Iedereen mag deelnemen: alleen, met je partner, een vriend of vriendin, je (klein)
kinderen … Iedereen is welkom!

Uur? Om 14 uur.
Waar? Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A.
Prijs? € 5 voor volwassenen, € 3 voor kinderen t.e.m. 12 jaar , € 1 (kansentarief).
Inschrijven?
› ’t Paviljoentje, 02 377 03 55, Ann.legrand@sint-pieters-leeuw.be. 
› Huis van het Kind, 0490 58 85 70, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be.

 Huis van het Kind 
 0490 58 85 70, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be, 
 www.sint-pieters-leeuw.be/huisvanhetkind

Uur? Om 9 uur.
Waar? Huis van het Kind.
Inschrijven? Via www.sint-pieters-
leeuw.be/huisvanhetkind.
Wat breng je mee? Een zachte onder-
grond voor je baby (bijvoorbeeld een 
yogamatje), massageolie voor baby’s 
(geen bodymilk) en een handdoek. 

Regelgeving tijdens de 
zwangerschap / voor jonge 
ouders 

Tijdens deze infosessie kom je meer te 
weten over de wettelijke bescherming 
van het moederschap, de kennisgeving 
en aangifte van de geboorte, de finan-
ciële voordelen en de bescherming van 
het gezin.

Uur? Om 20 uur.
Waar? CC Coloma,
Joseph Depauwstraat 25. 
Inschrijven? Via www.sint-pieters-
leeuw.be/huisvanhetkind.
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23 september

Een cabaretvoorstelling van
Nele Bauwens 

CABARET

Dartelend ging Nele Bauwens door het 
leven, de dag plukkend, swingend en 
zingend. Tot de geschiedenis kwam 
aankloppen en de buren ook.
Met humor en weemoed, met warmte, 
liefde en sprankelende spitsheid vertelt 
Nele over de wereld waarin we leefden 
en over een nieuwe die geboren wordt. 
Een niet geheel virusvrije wereld, met 
één mensdom en één dierenrijk die 
elkaar bestuderen en van elkaar leren.

Nele Bauwens bouwde gestaag aan 
een carrière in de vaderlandse show-
bizz. Ze swingde met El Tattoo del Tigre, 
zong met Tine Embrechts en Lucas 
Van den Eynde de pannen van het dak 
in Jukebox en fluisterde luid in haar 
cabaretvoorstellingen ‘Ik moet beter 
luisteren’ en ‘Wat een geluk’.

Een cabaretvoorstelling van Nele Bau-
wens is haar derde monoloog, tot stand 
gekomen in een trio met Sam De Grae-
ve (tekst) en Raf Walschaerts (regie).

Uur? Om 20 uur.
Waar? De Merselborre.
Prijs? € 16, € 10 (-26 jaar). 
Kansentarief: € 3,2, € 2 (-26 jaar).

Tickets
colomaspl.be

We hebben er lang op gewacht! Nadat we bijna een volle-
dig seizoen onze deuren hebben moeten sluiten, stelt CC 
Coloma haar nieuwe seizoen voor. Voor alle liefhebbers 
zijn er weer talloze voorstellingen om duimen en vingers 
bij af te likken. 

Zo hebben we met Geike en Willy Sommers enkele 
streekgenoten van de bovenste plank weten te strikken. 
Lachen en een traan wegpinken kan je doen met Ro-
brecht Vanden Thoren of Nele Bauwens. Laat je betove-
ren door Passa Il Tempo of Circus Ronaldo. Maak er een 
boeiende avond van door de interessante lezingen van 
Stefan Blommaert, Lieve Blancquaert of Hetty Helsmoor-
tel te volgen. De kleinsten kunnen zich helemaal uitleven 
met GRATIS CHIPS! of de Spiekpietjesmusical. Jef Neve 
blaast je van je stoel met zijn piano. En Studio Orka wuift 
zijn publiek uit met Chasse Patate.

Dit, maar nog zovéél meer, kan je dit seizoen allemaal 
verwachten in Sint-Pieters-Leeuw. Neem alvast een kijkje 
op www.colomaspl.be voor het volledige programma en 
reserveer je tickets!

Start ticketverkoop 
CC Coloma

© Rob Walbers © Rudi Schuerewegen

© Marc Drofmans

© Francis Vanhee
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Wandelen, fietsen en plezier beleven in een aangename, 
groene omgeving? Daarvoor moet je op 5 september naar 
het Colomapark afzakken. Kom gezellig wandelen op tal van 
wandelroutes. Jong of oud, recreatief of sportief, voor iedere 
leeftijd is er wel een geknipte route. Ontdek de regio met de 
fiets via de verschillende fietsroutes. Of ga de uitdaging aan 
met de 100 km STRAVA-Challenge. Wie het graag wat avon-
tuurlijker wil, kan onze gravelroutes ontdekken.

De Gordel in het Colomapark
Het Colomapark wordt omgetoverd tot een groot feestdorp 
boordevol activiteiten. Van 12 tot 18 uur is er voor kinderen heel 
wat animatie voorzien. Ben je een avonturier en klim je graag 
tussen de bomen of wil je creatief aan de slag? Er is voor elk 
wat wils. Genieten kan je ook van optredens van de Jeuk Live 
Band, Belle Perez en Niels Destadsbader. Tickets voor de 
3 optredens zijn te koop voor € 8 via www.colomaspl.be. Bij 
aankoop van een ticket, krijg je drankbonnetjes t.w.v. van € 8.

Heb je die dag al andere plannen, geen probleem. Ook de da-
gen ervoor kan je genieten van al onze wandel- en fietstochten.

 www.degordel.be

De Gordel
fiets- en wandelplezier  
voor jong en oud!

5 september

29 september

Lieve Blancquaert
Circle of life

LEZING

‘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. Hoe de wereld zijn 
kinderen verwelkomt, hoe en waarom 
we ons met elkaar verbinden en ten 
slotte hoe de wereld afscheid neemt. 
Samen wordt het een uniek multi-me-
diaal verhaal over de mens en deze we-
reld. Wat ons verenigt en apart maakt. 

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

Uur? Om 20 uur.
Waar? Sint-Pieterskerk.
Prijs? € 10. Kansentarief: € 2.

Tickets
colomaspl.be

© Lieve Blancquaert 
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CoderDojo
Hou je van computers, games en zelf 
(leren) programmeren en ben je ouder 
dan 7 jaar? 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: de basics van Scratch en 
CodeCombat/Minecraft, objecten 
aansturen met Arduino, apps maken 
met App Inventor …
Klinkt dit allemaal nog als geheime co-
detaal? Geen nood, er zijn mentors om 
je op weg te helpen! Klinkt dit allemaal 
bekend in de oren? Kom nog iets bijle-
ren en deel wat jij weet met de andere 
deelnemers!

Wanneer? Zaterdag 4 september,  
9 oktober, 6 november en 4 december, 
telkens van 14 tot 17 uur.
Waar? In de hoofdbibliotheek.
Prijs? Gratis. De plaatsen zijn beperkt, 
inschrijven is verplicht.

De Leesjury

Iedereen Leest presenteert

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door Literatuur Vlaanderen. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Sam Vanbelle — vorm Kris Demey

Lees je mee?

VOOR IEDEREEN 
VAN 4 TOT 18 JAAR 
WWW.DELEESJURY.BE

Hou je van verhalen? En praat je graag 
over boeken? Word lid van de leukste en  
grootste leesclub van het land voor 
kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar.

Als jurylid lees je 6 tot 8 boeken. Maan-
delijks kom je samen met je leeftijdsge-
noten  om deze boeken te bespreken of 
er een spelletje rond te spelen, te knut-
selen … Op het einde van het leesjaar 
stem je op je favoriete boek waarna we 
afsluiten met een spetterend slotfeest. 

Wanneer? Maandelijks kom je op zon-
dag van 10 tot 11 uur samen in de  
hoofdbibliotheek, de kunstacademie of 
in kasteel Coloma.

 Inschrijven voor 20 september via  
nick.hollemans@sint-pieters-leeuw.be  
of sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/
deleesjury

 https://sint-pieters-leeuw.be.bibliotheek/ 
coderdojo of  
https://sintpietersleeuw.coderdojobelgium.be/ 
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Grote 
boekenverkoop
in de bib !

Nog de hele maand september vindt er 
in de hoofdbibliotheek een grote boe-
kenverkoop plaats tijdens de openings-
uren. De boeken worden verkocht aan 
1 euro per stuk, voor 6 boeken betaal 
je 5 euro. UiTPAS-houders kunnen 2 
UiTPAS-punten omruilen per boek.

De opbrengst van deze boekenverkoop 
gaat integraal naar de plaatselijke afde-
ling van het Rode Kruis.

De openingsuren van de 
hoofdbibliotheek?
› Maandag, dinsdag en donderdag: 

13.30 tot 18 uur.
› Woensdag en vrijdag: 
 13.30 tot 19.30 uur.
› Zaterdag en zondag: 
 09.30 tot 12.30 uur.

In een Smartcafé ga je aan de slag met je tablet of smartpho-
ne. 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 specifiek onderwerp centraal.  Een ervaren begelei-
der geeft uitleg en staat klaar om te antwoorden op je vragen. 

› Woensdag 29 september: Op wandel met je toestel.
 Je trekt eropuit in de buurt en ontdekt tijdens een wande-

ling wat je allemaal kan met je toestel.
› Woensdag 27 oktober: Tips en tricks.
 Je ontdekt allerlei handige toepassingen en apps voor elke 

dag.
› Woensdag 24 november: Personaliseer je toestel.
 Je duikt dieper in de instellingen van je toestel en krijgt 

onderhoudstips.

Wanneer? Elke laatste woensdag van de maand van 9.30 tot 
12.30 uur.
Waar? In de hoofdbibliotheek.
Prijs? € 5 (€ 1 met kansentarief) De plaatsen zijn beperkt, 
inschrijven is verplicht.

 https://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/smartcafe

Smartcafé

 https://sint-pieters-leeuw.be.bibliotheek/ 
coderdojo of  
https://sintpietersleeuw.coderdojobelgium.be/ 
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Leeuw in 

5e versnelling: 

de rijke wielerclubgeschiedenis 

van onze gemeente

Deze maand fietsen we met Erfgoed Express doorheen onze 
rijke wielergeschiedenis. De Leeuwse Pijl bracht in het verleden 
al heel wat grote wielervedetten naar onze gemeente. Maar de 
Leeuwenaren hebben ook zelf altijd veel getrapt. Dat getuigen ook 
de verschillende wielerclubs. 

Zo kon je in Sint-Laureins-Berchem meetrappen met ‘De Lustige 
Bergbeklimmers’ en vond je in het centrum van Leeuw de fietsclub 
‘Het Gebroken Wiel’. ‘Het Vliegend Wiel’ had dan weer zijn 
uitvalsbasis aan een café aan het Negenmanneke, op de grens 
met Anderlecht. Maar er waren ook grotere clubs zoals ‘Ruisbroek 
Sportief’ die veel wedstrijden organiseerde. Zij bestonden van 1948 
tot 1999 en gingen later verder als ‘de Cops Vrienden’. De Lustige Bergbeklimmers organiseerden ook enkele 

wielerwedstrijden in Sint-Laureins-Berchem. Hier een 

foto van het organiserend comité voor de Molenborre in 

1979. Centraal, in pak met stropdas, burgemeester Jean 

Dekempeneer.

Briefhoofd Het Vliegend Wiel 
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50 jaar ‘De Leeuwse Wielertoeristen’

Helaas bestaan deze wielerclubs vandaag enkel nog 
in de herinnering maar ‘De Leeuwse Wielertoeristen’ 
zijn nog steeds springlevend, en hoe! Zij bestaan dit 
jaar maar liefst 50 jaar! In 1971 startte de club met een 
twintigtal leden, een aantal dat jaar na jaar toenam. 
Vandaag telt de club maar liefst 461 actieve leden!  

Elke zondag trekken maar liefst 9 verschillende groepen de 
baan op. Elk op zijn eigen tempo en afstand; dat maakt dat let-
terlijk elke wielertoerist een groep naar zijn niveau kan vinden 
in de club.

Foto voor het toenmalig clublokaal Het Molenhof in de Mekingenweg,

bij het vertrek op meerdaagse reis.

Het clublokaal

Typisch voor alle voornoem-
de wielerclubs is dat ze een 
clublokaal hebben om samen 
te komen. Het café waar ‘de 
Leeuwse Wielertoeristen’ haar 
uitvalsbasis heeft, is in al die 
jaren al enkele keren veranderd. 
Zo begon de club aan de Rink bij 
de Jonge Deken, trok ze nadien 
naar ‘het Spinnekopke’ (waar 
je nu taverne Marina vindt) en 
ging ze later naar ‘t Molenhof, 
dat later werd afgebroken. Tot 
voor kort waren ze op zondag 
te vinden in ‘De Grove’ in Zuun, 
maar  sinds afgelopen winter 
zijn ze thuis in de Molenborre in 
Vlezenbeek. 

De Leeuwse Wielertoeristen organiseren jaarlijks uitstappen in binnen- en buitenland.

In 1991 was dat een trip naar Santiago de Compostela.

Een groepsfoto uit 1974 voor het voormalig gemeentehuis,

nu de bib.
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on tour

UiTPAS Sint-Pieters-Leeuw 
gaat op tournée! In september 
en oktober vind je onze mobiele 
verkoopstand terug op heel wat 
evenementen. Heb je nog geen 
UiTPAS? Koop hem dan hier aan en 
krijg alle nodige info! Heb je er wel 
al eentje? Kom dan zeker je punt 
sparen en geniet van alle voordelen 
die de UiTPAS te bieden heeft!

De mobiele verkoopstand is 
terug te vinden op volgende 
momenten:

 3 september
 Ezelsoor 
 Zonnig Leven
 15.30 tot 19 uur

 5 september
 De Gordel
 Colomapark
 15 tot 18 uur

 13 september
 Infomoment in
 LDC ’t Paviljoentje
 14 tot 16 uur

 20 september
 Babymassage
 Huis van het Kind
 9 tot 10 uur

 22 september
 Spelnamiddag
 LDC ‘t Paviljoentje
 13.30 tot 16.30 uur

 23 september
 Infomoment in
 LDC Meander
 14 tot 16 uur

 27 september
 Infomoment in 

LDC Negenhof
 14 tot 16 uur

 3 oktober
 Verwenzondag
 bibliotheek 
 9.30 tot 12.30 uur

 6 oktober
 Buurthuis 1601 
 14 tot 16 uur

 9 oktober
 Concert Jef Neve
 Sint-Lutgardiskerk 
 19 tot 20 uur

 22 oktober
 Urban Run
 A.J. Braillard
 19 tot 22 uur

© Tineke De Vos
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Kermis 
Negenmanneke

Wil je graag artistiek technische vaardigheden verwerven en leren 
omspringen met een breed gamma aan grafische en schilderkundi-
ge materialen? Wil je met je handen leren werken in de boetseerklas 
en je gevoel voor kleur en vorm aanscherpen? Of popel je om je 
eigen ideeën en fijne motoriek te ontwikkelen terwijl je ook je sociale 
contacten versterkt? Er zijn tal van redenen om je als kind, jongere of 
volwassene in te schrijven in de Leeuwse Kunstacademie! Hier kan 
je in een fijne werkomgeving dicht bij huis een kunstopleiding volgen. 
Denk maar aan tekenen naar levend model, schildertechnieken, 
boetseren, beeldhouwen, laswerk of houtbewerking aanleren.

Inschrijvingen
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/leeuwse-
kunstacademie. Je kan je ook online inschrijven.  
Het inschrijvingsgeld moet voor 30 september betaald zijn. 

Interesse in de volwassenateliers? Kom dan op woensdag  
1 september om 18 uur naar de kunstacademie een  
infosessie volgen.

 Leeuwse Kunstacademie
 Rink 2
 kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be
 www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwsekunstacademie

Leeuwse  
kunstacademie  
terug van start!

Op zaterdag 4 en zondag 5 september kan je naar 
de kermis aan het Weerstandsplein in Negenman-
neke! Zaterdag kan je van 7 tot 13 uur rondsnuis-
teren op de rommelmarkt, een initiatief van het 
wijkcomité van Negenmanneke. Vanaf 13.30 uur 
genieten we van leuke optredens.

Programma:
13.30 uur: Rudi Tastenoe
14.30 uur: Bart
15.30 uur: Andy Swingstar
16.30 uur Benny Michiels
Afsluiter: Octopus

Hopelijk tot dan! 

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.
Wanneer? Zondag 26 september.
Programma?
› Vanaf 9 uur: Vlaams-Brabants Kampioenschap.
› Van 14 - 18 uur: randanimatie voor kinderen.
Waar? Colomapark Sint-Pieters-leeuw.

4 en 5 september


