CC COLOMA
2018 // 2019

cultuur dichtbij

VOORWOORD
Beste cultuurliefhebber,
Het is intussen traditie geworden om je net voor de zomer het cultuurprogramma voor volgend seizoen voor te stellen. Ook dit jaar zorgt het
cultuurcentrum Coloma voor een gevarieerd aanbod.
Deze brochure, die in alle bussen van de gemeente wordt verspreid,
werd met zorg en oog voor vernieuwing opgebouwd. We konden hierbij ook rekenen op het vakmanschap van rasechte Leeuwenaar
Ron Reuman.
Ook al woont hij intussen in het Leuvense, zijn hart blijft hier en hij
wou het enthousiasme en de dynamiek van de cultuurploeg steunen
door zijn spontane en gratis medewerking. Door de brochure waait
zo elk jaar een nieuwe frisse wind, dit jaar met enkele portretten van
markante dorpsfiguren. Ook dit seizoen is er een evenwicht tussen
bijzondere kunstvormen en meer populaire en trachten we hiermee
zowel jong als oud(er) te bereiken, voor elk wat wils en toch behoorlijk
ambitieus.
U bent meteen ook uitgenodigd. Op maandag 4 juni om 20 uur mag
iedereen die het wil naar de Merselborre komen. We stellen er op een
leuke manier ons jaarprogramma voor, je kan kennis maken met de
dorpsfiguren, er zal een streepje muziek zijn en… enkel op die avond
kan je al tickets kopen vóór de echte ticketverkoop van start gaat, zijnde
zaterdag 9 juni om 10u.
Tot dan!
Voorzitter
Jan Desmeth

Podium
Vorming, tentoonstelling & lezing
Projecten ism verenigingen
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Schoolaanbod
Activiteitenkalender
culturele verenigingen
Zaalverhuur
colofon

Bruno Crockaert
CULTUURTIP
Vriend of vijand - Rudi Vranckx
Ik heb veel bewondering voor Rudi Vranckx,
die zijn leven riskeert om ons te informeren
over de vele conflicten en miserie in de wereld.
Dat is zo moeilijk te vatten.

Po diu m
cultuur dichtbij

Bruno zal door veel inwoners van onze gemeente voor eeuwig en altijd gelinkt worden
aan dancing ‘De Jonge Deken’. Het familiebedrijf aan de Rink was tot halverwege
de jaren negentig een vaste waarde in het Pajotse uitgaansleven.
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LEEUW RINKT
Zaterdag 16 juni
Vanaf 17 uur
Rink (centrum Leeuw)
Vrije toegang

Dit is de dag van het jaar om te genieten van zomerse muziek en lonkende
terrasjes in het centrum van SintPieters-Leeuw.
Naar jaarlijkse gewoonte garandeert
cultuurcentrum Coloma een rijk
concertaanbod met lokale en
regionale artiesten.
Dit jaar staan o.a. Nina Butera, Dean,
The 4th Element, De Jartellen en
Squeeze op het programma. FOR THE
RECORD sluit de avond af met zomerse
deuntjes.

15 uur

Vlaanderen Feest

Buurman bracht sinds 2008 drie
albums uit (‘Rocky Komt Altijd Terug’,
‘Mount Everest’, ‘De Kus In Ruil Voor
Een Koninkrijk’) en scoorde radiohits
met ‘London Stansted’, ‘God, Ik en
Marjon’, ‘Zoals Koffie Hoort Bij
Opstaan’, …

Zondag 8 juli
Vanaf 13 uur
Colomapark
Vrije toegang

14 uur

De band was in 2015 de centrale gast
van de Nekka-Nacht in een bomvolle
Lotto Arena.

De helden is een populair kinderprogramma op Ketnet. En deze zomer
belooft hun heldenverhaal nog straffer te worden! Onder het motto
‘Tsjik tsjak vollenbak’ stuurt Ketnet
het viertal op een avontuurlijke talentenjacht boordevol muziek, dans,
adembenemende actie en bakken
humor.

17 uur

Trio BLUF is een akoestische coverband die steeds opnieuw weet te
verrassen door een wervelende show
in het publiek te brengen en hun
setlist speels opbouwt met nummers
op aanvraag.
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Met deze zesde editie van Weg van
Klassiek gaan we voor het butterfly
effect. Subtiele veranderingen,
zelfs de vleugelslag van een vlinder,
kunnen grote bewegingen in gang
zetten. Dit geldt voor het landschap
van het Pajottenland als broos
evenwicht van natuur, landbouw en
erfgoed. Maar evenzeer voor de opeenvolging van tonen en nuances in
de zang van Reinoud Van Mechelen.
Vlinders, landschap en zang delen
een kwetsbaarheid en zoeken begrip
en versterking bij elkaar.

StraPatZen
Zaterdag 4 augustus
Vanaf 16 uur
Rink (centrum Leeuw)
Vrije toegang

Op 4 augustus wordt Leeuw opnieuw
het epicentrum van de streek voor
straattheaterliefhebbers. We serveren
u een mix van straattheateracts uit
binnen- en buitenland.
Circus, trapeze, jongleren,… te veel
om op te noemen! Ook lekkerbekken
komen aan hun trekken aan één van
de eetkraampjes en foodtrucks
Doble Mandoble (Esp), Fabuloka (Nld),
Rolando Rondinelli (Esp), Georg Traber (Che), Gjurcinowski (Mkd),
Senmaru & Juki (Jpn), De Machienerie
vzw (Bel), Bencha (Nld), Krijmfrej
(Bel), Rufino Clown (Ita), Les Chaussons
Rouges (Bel) – Monsieur & Pianistin,
Gustave Brass Band…
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Weg van Klassiek
MET REINOUD
VAN MECHELEN
24-26 augustus
meer info:
zie volgende pagina

WEG VAN KLADSSIEK
VLINDERT DOOR HET PAJOTTENLAND
MET TENOR REINOUD VAN MECHELEN
Vrijdag 24 augustus

Ommegang door het vlinderlandschap
15.00 – Vlinderwandeling (ca. 5 km) in Bellingen
18.00 – maaltijd in abdijhoeve Cantimpré
20.00 – Bellingen, Abdijkerk:
‘La Sérénade burlesque’ door Reinoud Van Mechelen en A Nocte Temporis

Zaterdag 25 augustus

Museumtuin met vliegende bloemen
18.30 – rondleiding in museumtuin Kasteel van Gaasbeek
19.45 – soep en broodmaaltijd
21.00 – Gaasbeek, Kasteel van Gaasbeek:
Liedrecital door Reinoud Van Mechelen en Antony Romaniuk

Zondag 26 augustus

Vlinderslag in de Zuunbeek
14.00 – wandeling en vieruurtje in Sint-Pieters-Leeuw
17.00 – concert ‘Erbarme Dick’ in de Sint-Pieterskerk
door Reinoud Van Mechelen en A Nocte Temporis

Tickets

Festivalpakket: 3 wandelingen + 2 maaltijden + 1 vieruurtje + 3 concerten + extra’s: 99 euro
Dagticket vrijdag (wandeling + maaltijd + concert): 48 euro
Dagticket zaterdag (wandeling + maaltijd + concert): 35 euro
Dagticket zondag (wandeling + vieruurtje + concert): 23 euro
concert: 18 euro

Meer info en bestellen:
www.wegvanklassiek.be – info@wegvanklassiek.be
Weg van Klassiek 2018 is een organisatie van Vlabra’ccent Regio Pajottenland-Zennevallei, Regionaal Landschap
Pajottenland-Zennevallei, Toerisme Pajottenland-Zennevallei, CC Coloma CC Westrand, Kasteel van Gaasbeek en Kunst In Pepingen,
met steun en medewerking van de gemeenten Pepingen, Lennik en Sint-Pieters-Leeuw.
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Brassband Buizingen is ontstaan
uit de toenmalige fanfare Union
van Buizingen in 1975. Van 1992 tot
2017 stond BBB onder leiding van Luc
Vertommen. Door zijn aanstelling
waaide er een gunstige wind doorheen BBB. Ze behaalden enkele nationale titels in de hoogste afdeling
en werden 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.
Tegelijkertijd wordt een expo over het
leven en de werken van Paul Gilson
georganiseerd in de kerk.
Gratis opening met academische
zitting op vrijdag 14/9 om 20 uur

Brassband Buizingen
muziek van Paul Gilson
Matineeconcert
Zaterdag 16 september
11 uur
kerk Ruisbroek
ticketprijs: 18 euro

Phil Bosmans
Verbeter De Wereld
DOOR Gene Bervoets
Theater
donderdag 11 oktober
20.30 uur
De Merselborre
ticketprijs: 14 euro

‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf ’.
Hij hangt misschien wel bij jouw ouders
of grootouders te blinken, de spreuk van
Phil Bosmans. De bezieler van de Bond
Zonder Naam overleed vijf jaar geleden,
op 89-jarige leeftijd, maar zijn woorden
blijven tijdloos. Stuk voor stuk ‘oneliners’
of ‘tweets’ avant la lettre die hij iedere
maand tot in de Vlaamse huiskamers wist
te brengen. En toch, hoe beroemd en populair Phil Bosmans ook was, al bij al is er
tot nu toe weinig bekend over de mens die
achter de filantroop en wereldverbeteraar
schuilging.
Deze theatermonoloog geschreven op
basis van een uitgebreid bronnenonderzoek
en gesprekken met mensen die hem van
dichtbij hebben gekend, wil niet zomaar
een klassiek levensverhaal brengen, maar
juist dieper graven naar het hoe en het
waarom van Bosmans’ mysterieuze en tot
de verbeelding sprekende persoonlijkheid.

Traditiegetrouw is de laatste zondag
van september een hoogdag voor het
Belgisch Trekpaard in het Colomapark.
Het belooft opnieuw een familiedag
te worden voor kinderen en volwassenen. Op het programma staan het
Vlaams-Brabants Kampioenschap en
het Europees Veulenkampioenschap,
alsook tal van 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, maar waar ook mama’s,
papa’s, meters en peters plezier aan
beleven.

Trekpaardendag
zondag 30 september
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Colomapark
Vrije toegang

Laurentine Noynaert
CULTUURTIP
Op de schoot - Stan van Samang
“Nederlandstalige muziek vind ik ook mooi
en de teksten doen je soms eens nadenken.”

Laurentine groeide op in Rwanda en werd op haar 6 jaar geadopteerd door een geweldig Belgisch koppel.
Ze werkt als zorgkundige in WZC Zilverlide en in haar vrije tijd spendeert ze graag tijd met haar man en twee zoontjes.
StraPatZen, met een uitstraling ver buiten de regio, is haar favoriete culturele activiteit tijdens de zomermaanden.

Brussels Sinfonietta
Klassieke muziek
Zondag 21 oktober
15 uur
Sint-Pieterskerk (centrum Leeuw)
ticketprijs: 18 euro

Brussels Sinfonietta brengt Vivaldi’s
4 jaargetijden. Onder leiding van Luc
Bartholomeus, directeur van de Muziekacademie, zal dit 30-koppig kamerorkest
het meesterwerk van Antonio Vivaldi
vertolken.
4 jonge violisten uit de klas van Erik
Sluys, geboren Leeuwenaar en leraar aan
de Muziekacademie en aan de Kunsthumaniora Brussel, nemen elk de solopartij
van één van de 4 concerti voor hun
rekening.
Elk van deze concerti vertelt het verhaal
van één van de seizoenen.
Op het concert verneemt u er alles over.

What a Wonderful… Toots
Muziek
donderdag 25 oktober
20.30 uur
De Merselborre
ticketprijs: 16 euro

Patrick Deltenre, Eric Melaerts,
Bart De Nolf en Bruno Castelluci
Vier muzikanten delen hun ervaringen, passie voor muziek en enorm
respect voor Baron Toots Thielemans
zaliger. De lyriek en muzikaliteit
die Toots zo typeerde maar ook zijn
warme persoonlijkheid, zijn waardering voor en goede raad aan elke
muzikant die zijn pad kruiste.
Filmmuziek - Popfeatures - Jazz
en uiteraard de prachtige eigen
composities van Toots.
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Vriend of vijand
Rudi Vranckx
Muzikale vertelling
Woensdag 7 november
20.30 uur
De Merselborre
ticketprijs: 16 euro

Bram Vermeulen was gefascineerd
door de Eerste Wereldoorlog en schreef
over zijn ervaringen, belevingen en
zienswijzen in prachtige liedjes en
composities. Dochter Katarina Vermeulen, Wigbert, Charles Nagtzaam
(Frank Boeijen band), Serge Feys
(Arno/TC Matic) laten zich muzikaal
inspireren door Bram Vermeulen zijn
oeuvre. Oorlogsverslaggever Rudi
Vranckx brengt uniek eigen tekst- en
beeldmateriaal! Een voorstelling over
het samengaan van mens en oorlog.
Nog steeds rest ons de vraag: wie is
de vriend en wie is de vijand?

Level Six is de hipste partyband van
het moment en tovert een volle zaal
om tot één groot dansfeest. Originele medleys en de grootste hits van
de voorbije jaren,… een optreden
van Level Six is van begin tot eind
een ware belevenis.
De heren van For The Record sleuren
zich steevast een lumbago met hun
platenzakken propvol vinyls van
vroeger tot nu... Dit met maar 1 doel:
jullie al dansend de nacht in sturen!

Level Six
For the reccord
Muziek
zaterdag 10 november
20.30 uur
Loods Topstraat
ticketprijs: 10 euro
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Stan Van Samang
Muziek
donderdag 22 november
20.30 uur
Kerk van Zuun
ticketprijs: 18 euro

Wil je Stan Van Samang eens van
dichtbij beleven? Dan is er goed
nieuws! Met de toepasselijke titel
‘Op de schoot’ trekt Stan Van Samang
in 2018 opnieuw naar het theater.
Zoals de titel doet vermoeden wordt
het een concert in intieme setting,
maar daarom niet minder ‘groots’.
Reserveer alvast je tickets!

klapzoen
Geert Van Hassel
& Anemosquartet
Poëzie
zondag 18 november
11 uur
Kasteel Coloma
ticketprijs: 12 euro

De hype rond Wereldoorlog I is
wat geluwd. Dichter en stemmenkunstenaar Geert Vanhassel en het
fabuleuze saxofoonkwartet Anemos
bundelen de krachten.
Met Klapzoen hebben ze een pakkende voorstelling gemaakt over de
wereldbrand die West-Europa en
in het bijzonder de Westhoek voor
eeuwig en één dag zal tekenen. Het
gaat niet om cijfers, het gaat niet om
soldaten, noch om grond of land.
Het gaat om mensen van vlees en
bloed.
Geert Vanhassel is journalist en
ex-gezicht van RING-tv. Hij was
stadsdichter in Halle (2008-2014).
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Jazzfestival
muziek

A tribute to Frank Sinatra
vrijdag 7 december

Philip Catherine
zaterdag 8 december
20.30 uur
De Merselborre
ticketprijs: vrijdag 15 euro - zaterdag 18 euro
beide dagen 30 euro

Vrijdag 7 december

Zaterdag 8 december

Frank Sinatra was een man die meer
dan één generatie beïnvloedde over
de hele wereld met zijn onvergetelijke nummers als “Strangers In
The night”. Zijn repertoire wordt
opnieuw tot leven gebracht door Belgische crooner Jean Van Lint en een
swingend jazzkwarte: Peter Verhas
(Sax), Stijn Wauters (Piano), Stefan
Willems (Bass) en Paul Bourdiaudhy
(Drums).

Sinds de jaren ‘60 is Philip Catherine
één van de vooraanstaande figuren
van de Europese jazzscène. Zijn
samenwerking met jazzgrootheden
zoals Chet Baker, Tom Harrell, …,
zijn unieke stijl en klankkleur alsook
zijn ongebreidelde inzet voor de
muziek zijn van een niet te miskennen
invloed geweest op de ontwikkeling
van de Europese jazz. Samen met
Nicola Andrioli (piano) en Bart De
Nolf (contrabas) brengt hij een onvergetelijk concert.
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Rik Goossens
CULTUURTIP
What a wonderful... Toots
“Niet te missen als het over Toots gaat ,
de ‘pepe’ van vele muzikanten, een ketje dat niettegenstaande
wereldfaam met zijn beide voeten op de grond bleef.”

Rik baatte gedurende dertig jaar een garagebedrijf uit in Vlezenbeek maar werkt
nu al zes jaar in de muziekwinkel van Music Company aan de Rink waar hij herstelling ,
onderhoud en restauratie van koperen blaasinstrumenten voor zijn rekening neemt.
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Zing mee met de Bonski’s
In hun nieuwe voorstelling brengen
Lennaert & de Bonski’s bekende en
eenvoudige Nederlandstalige songs
die door iedereen kunnen worden
meegezongen. De teksten worden
geprojecteerd tijdens de voorstelling
en bij zes songs verschijnen fijne
oefeningen in de gratis educatieve
bijlage. Los van het meezingen
wordt het een echte show, zodat
de voorstelling, als in ware Bonskitraditie, echt vertier wordt in de
Nederlandse taal.

Muziek
Donderdag 17 januari
20.30 uur
De Merselborre
ticketprijs: 14 euro

Zanger Lennaert Maes & de Russische broers Bonski maken al jaren
muzikale producties op maat van
anderstalige studenten Nederlands.
Zing mee met de Bonski’s is een
productie van vzw Wesp ism met
vzw ‘de Rand’ en de Taalunie.

De schaamte voorbij
Kamal Kharmach
Humor
Donderdag 28 februari
20.30 uur
De Merselborre
ticketprijs: 14 euro

Kamal behaalde in 2014 de finale van
de Humo’s Comedy Cup, met amper
één jaar ervaring als stand-upper.
Kamal trekt rond met de voorstelling
‘De schaamte voorbij’, zijn succesvolle debuutvoorstelling. Je kent
Kamal misschien al van op en achter
de schermen als gast of acteur in
tal van programma’s (‘De Slimste
Mens’, ‘Mag ik u kussen’, ‘Van Gils en
Gasten’, ‘De Allesweter’, ‘Everybody
Happy’, …). Hij presenteert zelfs zijn
eigen Eén-programma ‘Het Collectieve
Geheugen’. Kortom, een bezige bij,
maar voor een volavondvoorstelling
in jouw theater of cultureel centrum
maakt hij zonder twijfel graag tijd.

Tv-tunes KNT Revisted
Wim Opbrouck & Ron Reuman

Muziek
Donderdag 14 maart
20.30 uur
De Merselborre
ticketprijs: 15 euro

Vijftien jaar geleden was de voorstelling TV-tunes KNT van Wim Opbrouck
en Ron Reuman een groot succes.
Het idee was even simpel als doeltreffend: herkenningsmelodieën van de
bekendste tv-programma’s uit onze
jeugdjaren opfrissen tot eigentijdse
muziek.
De warme gloed van de nostalgie
bleef, maar de soms melige stoffigheid van vroeger werd vervangen
door een portie vrolijke opwinding
en een aanstekelijke rebellie. Het
spelplezier deed de rest om een lange
reeks uitverkochte zalen tot groot
enthousiasme te brengen. Nadien
werkten Ron en Wim regelmatig
samen, in producties als ik val, val
in mijn armen, en meer recent in de
succesvolle theatershow We Shall
Overcome.
Voorjaar 2019 trekt Ruben van Gucht
met 2 muzikale compagnons
-Mathieu & Guillaume- langs verschillende theaterzalen met de voorstelling SPORTMAN.

Sportman
Ruben Van GuCht
Theater
donderdag 25 april

Een voorstelling waarin sportverhalen
centraal staan, maar ook muziek en
interactie met het publiek een belangrijke rol spelen. Zeker in de periode
waarin de klassiekers de debatten
beheersen en de periode waarin het
voetbal weer richting z’n climax gaat.

20.30 uur
De Merselborre
ticketprijs: 14 euro
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Johan Devoghel
CULTUURTIP
Sportman - Ruben Van Gught
“Ik ben gefascineerd door alles wat met sport
te maken heeft en de verhalen errond.
Ik vink deze sportgerelateerde voorstelling
dus zeker aan in mijn agenda.”

Vo rm ing ,
ten to on st ell ing
& lez ing
cultuur dichtbij

Johan Devoghel won in 2015 de ‘Sportleeuw’, nadat hij als volleybalcoach met VC Asse-Lennik
beker van België won en werd verkozen tot ‘Trainer van het Jaar’. De inwoner van Oudenaken is er trots op.
Maar zoals het een sportman betaamt, reiken zijn ambities steeds hoger.

Workshop portretfotografie
door Niels Hemmeryck
Een goede portretfoto laat niet alleen een persoon zien maar toont
ook expressie en een verhaal achter de geportretteerde.
Tijdens deze workshop leer je stap voor stap hoe je het perfecte portret
maakt. Ninoofs stadsfotograaf Niels Hemmeryckx leert je hoe met je
spiegelreflex- of systeemcamera mooie portretten kan maken.
kasteel Coloma
27 april - 10-16 uur
prijs: 30 euro - inschrijven: www.colomaspl.be

Kalligrafie

Voor beginners, gevorderden en sterk gevorderden
kasteel Coloma
najaar: 13 en 27 sept., 11 en 25 okt. 15 en 29 nov., 6 en 20 dec.
voorjaar: 7, 21 en 28 febr. , 21 maart, 4 en 25 april, 2 en 16 mei,
19.30 - 22 uur
prijs: 75 euro
(60 euro met gebruik van eigen materiaal voor een reeks van 8 avonden)

Colomascrabbleclub

scrabbelen in groepsverband onder leiding van Hub Moonen
De Merselborre
iedere laatste vrijdag van de maand - 19.30 uur
vrije toegang

Ezelsoor- boekenkaftdag
Kom op Ezelsoor samen met je gezin boeken kaften met gratis kaftpapier dat ontworpen werd door jong artistiek talent uit Leeuw en omstreken. Er worden ook
bruine vellen kaftpapier ter beschikking gesteld. Klinkt dat saai? Ga langs bij één
van de illustratoren die jouw kaftpapier opfleuren met een unieke tekening.
Gezocht: vrijwillige (aanleer-)kafters! Interesse? Meld je bij de jeugddienst.
Zonnig Leven
woensdag 5 september ‘18 - 12 tot 17 uur
info: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be 02 370 28 81

BIBLIOTHEEK
12 tot 21 oktober: Bibliotheekweek
Lezing Stefan Hertmans ‘Oorlog en Terpentijn’
De oorlog in de titel van Stefan Hertmans’ roman ‘Oorlog en terpentijn’
is de Eerste Wereldoorlog, de terpentijn staat voor de schilderkunst.
‘Oorlog en terpentijn’ reconstrueert het leven van de grootvader van
de schrijver voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Vlak voor zijn dood
in de jaren tachtig van de vorige eeuw gaf de grootvader van Stefan Hertmans
zijn kleinzoon een paar volgeschreven schriften waarin hij
zijn eigen levensverhaal had opgetekend.
kasteel Coloma
vrijdag 12 oktober - 20 uur

Verwenzondag & theatervoorstelling

Scrabbletornooi
Met medewerking van de Vlaamse werkgroep De Vrede vzw.
De Merselborre
vrijdag 2 februari ‘19 - 19 uur
prijs: 5 euro/persoon en 10 euro/gezin met kinderen

In de bibliotheek is het stilaan een traditie dat er tijdens de bibliotheekweek
een ontbijt voor alle bezoekers met een tasje koffie of fruitsap aangeboden wordt.
Terwijl iedereen geniet van het lekkers kunnen de kleinsten zich amuseren
op een leuke theatervoorstelling.
bibliotheek
zondag 21 oktober - 9.30 tot 12.30 uur

Tijdens de bibliotheekweek
start het nieuwe leesseizoen!
Leeuwse leeskring

Spelletjesnamiddagen
Tijdens elke schoolvakantie wordt de hoofdbibliotheek één dag
omgetoverd in een waar spelparadijs. Speel een partijtje zeeslag
of doe mee aan een egelrace samen met je vrienden.
Voor iedereen valt er wel wat te beleven.

Hou je van lezen, maar word je soms overrompeld door het
grote aanbod boeken? Geniet je ervan om je leeservaring met
anderen te delen? Hou je ervan om te proeven van verschillende genres?
Dan is de leeskring iets voor jou!

Alle kinderen en ouders zijn welkom in de hoofdbibliotheek
tussen 14 en 16 uur om samen gezelschapsspelletjes te spelen.

Tweemaandelijks om 19.30 uur in de hoofdbibliotheek.

Voorlezen

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
De KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 14 jaar.
Juryleden krijgen een lijst van 8 te lezen boeken. Maandelijks komen
ze samen in een groepje met leeftijdsgenoten om te praten, te spelen
en te knutselen over deze boeken. Op het einde van het leesjaar
stem je op je favoriete boek en wordt het winnende boek bekroond
op een spetterend slotfeest.
Maandelijks op zondag van 10 tot 11 uur in de hoofdbibliotheek.

Anderstalige leeskring
Samen korte verhalen lezen. Samen over de verhalen spreken
in het Nederlands. Voor iedereen die Nederlands wil leren en graag leest.
Maandelijks op vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur
in het bibliotheekpunt in Ruisbroek.

Maart 2019: Jeugdboekenmaand
in het teken van ‘Vriendschap’
Tijdens de jeugdboekenmaand worden de kinderen ondergedompeld in de
wereld van de jeugdliteratuur, met tal van activiteiten in onze bibliotheek.
Een auteurslezing, workshops, een spannend spelparcours… ieder jaar staan
we de hele maand maart paraat om onze jongste lezers extra te verwennen.

Nestel je zachtjes in de zetel of op het tapijt en laat je meevoeren
in de verhalen van dansende draken, avontuurlijke agenten, pientere
prinsessen, grappige gorilla’s en zoveel meer fantastische figuren. Thuis,
op school, in de kinderopvang of zelfs in de bibliotheek! Hoe meer voorleesplezier, hoe beter!
Het hele jaar door worden er voorleesmomenten
gepland voor kinderen van 3 tot 6 jaar.

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: de basics van Scratch en CodeCombat/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! Klinkt dit allemaal bekend in de oren? Kom nog
iets bijleren en deel wat jij weet met de andere deelnemers!
Elke eerste zaterdag van de maand tussen 14 en 17 uur
in de hoofdbibliotheek voor kinderen tussen 7 en 16 jaar.
Meer info en inschrijven via www.coderdojobelgium.be
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Tentoonstelling Rik Moriau
Misschien zag u de schilderijen van Rik Moriau al tijdens één
van de jaarlijkse tentoonstellingen van Kunstkring De Merselborre.
Nu exposeert deze kunstenaar solo in Kasteel Coloma.
Een uitgelezen kans om zijn aquarellen
en andere werken te (her)ontdekken.

Lezing
kardinaal
Jozef De Kesel
De plaats van de Kerk
in de moderne samenleving met migratie
De samenleving vandaag is aan fundamentele veranderingen onderhevig.
Waar we vroeger in een vrij homogeen christelijke cultuur leefden,
is het levensgevoel vandaag zeer geseculariseerd.

kasteel Coloma
expo: 15- 24 maart
vernissage: 15 maart om 20 uur

VRIENDEN
VAN COLOMA
GEZOCHT

Tegelijk is de samenleving multicultureel en multireligieus geworden.
Wat betekent dit voor de zending van de Kerk?
Wat is de plaats van een godsdienst in deze veranderende context?

Ben je cultureel geëngageerd of
help je graag een handje bij onze activiteiten?

Heeft de Kerk ook een maatschappelijke betekenis?
Hoe verhouden Kerk en staat zich?
Het zijn deze vragen waarover in deze voordracht zal nagedacht worden.
Roosezolder kasteel Coloma
21 november - 20 uur
organisatie: Leeuwse cultuurraad

Wij zijn steeds op zoek naar extra vrijwilligers!
Voor meer info kan je een mailtje sturen naar
cultuur@sint-pieters-leeuw.be
of bellen naar 02 371 22 62

Adriaan Devillé
CULTUURTIP
Vriend of vijand - Rudi Vranckx
“Vranckx is een boeiende documentairemaker en
de bijhorende muziek van Bram Vermeulen boeit mij.
Vermeulen is een gewezen Nederlands topvolleyballer
en naar die man kijk ik wel op.”

PR OJ ECT EN
ISM
VE RE NIG ING EN
cultuur dichtbij

Adriaan Devillé woont in Brussel, maar hij brengt het grootste deel van zijn tijd door in Ruisbroek,
waar hij als kinesitherapeut een praktijk runt en zich via initiatieven als ‘Ruisbroek Leeft’
en ‘Ruisbroek Droomt’ volop inzet voor de stimulering van het plaatselijke dorpsleven.

Kermis onder de lindeboom

PRO ARTE

Familie

Tentoonstelling

Op zondag 1 juli is “de lindeboom” aan de Molenborre
in Sint-Laureins-Berchem het decor van de jaarlijkse kermis in het dorp.
De Landelijke Gilde Oudenaken – Sint-Laureins-Berchem behield het
traditionele aperitiefconcert door de fanfare St-Cecilia en Breugeliaanse
barbecue doorlopend vanaf 12 uur. Zoals vorig jaar wordt er ook
aan de jonge gezinnen gedacht. Het optreden van Pipo & Pipette moet
de kers op de taart worden van een prachtige namiddag.

Negen kunstenaars laten ons genieten van hun sculpturen, keramiek,
schilderijen, collages en patchwork. Pro Arte biedt reeds 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.

zondag 1 juli
aperitiefconcert fanfare om 12.45 uur
Pipo & Pipette om 15 uur
Molenborre

vernissage: vrijdag 5 oktober om 19 uur
expo: zaterdag 6 oktober en zondag 7 oktober van 10 tot 18 uu
info: Clerinx William, 0471926133, clerinx@telenet.be

Kunstkring De Merselborre
Tentoonstelling

Fifty-one Sint-Pieters-Leeuw

Naar jaarlijkse gewoonte stelt Kunstkring De Merselborre tentoon.
Iedere auteur gaat op zoek naar nieuwe uitdagingen,
nieuwe thema’s, nieuwe reeksen.

In het kader van de viering van 300ste statutaire vergadering organiseert
Fifty-one Sint-Pieters-Leeuw een kunst- en verkoopmarkt.
Rita Cornelis (aquarel), Henri Vlezenbeek (olieverf ) en Luc Van Ruysevelt
(marmer en brons) stellen er tentoon. De netto-opbrengst van
deze manifestatie gaat integraal naar VZW De Poel en andere sociale werken.

Fotografie: Patrick Bardyn/Freddy Van Vlaenderen, Juweelontwerp: Jan Crabeels.
Groeninstallatie: Geert Van Kelecom. Beeldhouwen: Marcel Janssens.
Licht: Jasmina Deyaert. Schilderkunst: Gust Van Kelecom/ Rik Moriau.
Keramiek: Ingrid Vanroy, Woord en beeld: Piet Deryckere.
Illustratie: Marjolein Denayer.

Tentoonstelling

vernissage: vrijdag 29 juni om 19 uur
expositie: 30 juni en 7 juli van 14 tot 18 uur
1 juli en 8 juli van 11 tot 18 uur
kasteel Coloma

expositie: 20-21 & 27-28 oktober
De Merselborre
info: Patrick Bardyn – 02 532 51 67

Leeuwart

Als minder meer is
Of de kunst van het durven weglaten
Tentoonstelling
Ooit schreef de dichter Robert Browing volgende versregel in zijn gedicht
“de foutloze schilder” :“Well, less is more, Lucrezia: I am judged ”,
de desbetreffende quote werd een een kleine eeuw later hernomen
door Ludwig Mies Van De Rohe, directeur van de toenmalige
Bauhausacademie waar architectuur, kunst en toegepaste kunsten
werden beoefend op het ritme en volgens de inhoud van de voornoemde
frase. Goochelen met namen is niet zo plezant, zeker als die namen
onbekend in de oren klinken, maar je moet ergens beginnen.
Wij willen met Leeuwart en de jaarlijkse herfsttentoonstelling ook
trachten dit pad van “minder” te bewandelen. Een pad waarbij zaken scherp
gesteld worden, alleen de essentie wordt behouden; krachtige
lijnen, uitgepuurde vlakken en vormen zonder franje.
Nu zal je denken; “wat een saaie bedoening gaan we daar te zien krijgen”.
Nee hoor, we blijven een mooie mix aanbieden van abstracte benaderingen
en eerder verhalende uitbeeldingen. Maar in het overbodige weglaten
schuilt misschien wel de ultieme schoonheid!

expositie: 10, 11, 17 en 18 november van 14 tot 18 uur.
en op 11 november van 10 tot 18 uur.
vernissage: vrijdagavond 9 november om 20 uur.
Kasteel Coloma

COLOMASPL.BE
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Winterpraatcafe
Davidsfonds
Sint-Pieters-Leeuw
Muziek
Wilfried Haesen modereert een panelgesprek met bekende gasten
die een uniek verhaal te vertellen hebben. Lobstar laat je tijdens
dit wintercafé genieten van een schitterende vertolking van covers,
alsook van eigen werk. Uitreiking van het Vic Feytons Erediploma.

zondag 16 december
van 10.30 tot 12.30 uur
kasteel Coloma
prijs: 11 euro (dranken inbegrepen)
info: hugo.desmeth@telenet.be
www.facebook.com/davidsfondsSPL

HOEBELFEESTEN
14 augustus

Mama’s Jasje Live

Mama’s Jasje heeft met meer dan 1.4 miljoen verkochte
platen en tal van nummer één hits zoals ‘Als de dag
van toen’, ‘Wunderbar’, ‘Zo ver weg’, ‘Laat me alleen’,
‘Teken van leven’, ‘Doe het licht maar uit’ …

Radio Guga

Radio Guga is de festivalband
rond maestroloog Guga Baul.

Vlaanderen Boven Band

De Vlaanderen Boven Band bladert door de
geschiedenis van de Nederpop. Gezicht van de band
is niemand minder dan Gene Thomas!
Gene en zijn band spelen herkenbare songs.
Ook Gene’s eigen werk komt aan bod.
Gene brengt 2 gastartiesten mee.
Dit kunnen Free Souffriau, Loredana, Raf Van Brussel,
Wim Soutaer, Barbara Dex, Mathias Vergels, Maureen,
Mama’s Jasje of Tinne Oltmans zijn.

start optredens om 20 uur
Voorverkoop via: www.hoebelfeesten.be 17 euro
kassa: 20 euro
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Yvonne Smit
CULTUURTIP
TV-Tunes KNT revisited
“Een zeer goede en leuke voorstelling. De combinatie van opwinding
en nostalgie doet het hem. En zo zie ik mijn zoon Ron Reuman ook nog eens live
aan het werk en da’s altijd mooi meegenomen.”

Yvonne Smit is een vlotte Nederlandse dame en verhuisde met haar man Dick Reuman in 1965 naar Brussel.
Drie jaar later ging het koppel in Sint-Pieters-Leeuw wonen. Om er te blijven. Yvonne ontfermde zich
over haar gezin en baatte vervolgens twee kledingzaken uit in onze gemeente.

SC HO OL AA NB OD
cultuur dichtbij

Schoolaanbod voor alle Leeuwse instappers,
kleuters en lagere schoolkinderen
Ben jij een leerkracht in een Leeuwse school?
Ons uitgebreid aanbod vind je terug op www.colomaspl.be.
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12/08/2018
KERK SINT-LUTGARDIS
29/09/2019
17.30 UUR
ST LUTGARDISZAAL

KWB ZUUN
PETANQUETORNOOI
		
KWB ZUUN

JANUARI 2019

KWB ZUUN

24/06/2018
VERTREK KERK ESSENBEEK
14.30 UUR

PASAR SPL

HERISEMWANDELING
IN ALSEMBERG (8KM)
		

PASAR SPL

18/11/2018
VERTREK ‘DE LAMBIEK’

MYRIAM VANDEN HOUDEN
0486/522467

ARMAND STALLAERT
0479/782829

21/10/2018
VERTREK GC DE MERSELBORRE
14.30 UUR

PASAR SPL

WANDELEN LANGS
TRAGE WEGEN NAAR DE
BRONNEN VAN DE
ZOBBROEKBEEK (10 KM)

16/09/2018
HUGO D’HOKER
VERTREK SCHOOL DON BOSCO
0471/352416
14.30 UUR		

PASAR SPL
WANDELEN IN HALLE (11 KM)
		
		

MYRIAM VANDEN HOUDEN
0486/522467

26/08/2018
VERTREK REST. BOELEKEWIS
14.30 UUR

JOSIANE SCHOUKENS
0472/592038

WWW.KWBZUUN.BE

WWW.KWBZUUN.BE

WWW.KWBZUUN.BE

WWW.KWBZUUN.BE

WWW.KWBZUUN.BE

WWW.KWBZUUN.BE

WWW.KWBZUUN.BE

WWW.KWBZUUN.BE

INFO

WANDELEN TUSSEN HUIZINGEN
EN DWORP (10 KM)
		

PASAR SPL

23/06/2018
13.30 UUR
ST LUTGARDISZAAL

KWB ZUUN
FAMILIESPORTDAG
		
		
WANDELEN IN HET SPOOR
VAN DE BOOMMARTER
IN HALLE (11 KM)

21/04/2019
ST LUTGARDISKERK

KWB ZUUN
PAASEITJES RAPEN
		

KOOKLESSEN VOOR MANNEN

17/11/2018
18 UUR
KWB LOKAAL ZUUN

KWB ZUUN
AVONDWANDELING 5 KM
		
		

STARTDAG MET EETMAAL,
VARIETÉAVOND EN
DANSGELEGENHEID

24/06/2018
13.30 UUR
ST LUTGARDISZAAL

KWB ZUUN
FAMILIESPORTDAG
		
		

DATUM-UUR-LOCATIE
21/06/2018
KWB LOKAAL ZUUN

ACTIVITEIT

cultuur dichtbij
KWB ZUUN
KAARTTORNOOI HARTENJAGEN
		

VERENIGING

Ac tiv ite ite nk ale nd er
cu ltu re le
ve re nig ing en

3/06-15/08-1/11-25/12/2018
14/04-21/04-9/06/2019
O-L-V-KERK VLEZENBEEK

13/11/2018
MERSELBORRE
19 UUR

KVLV RINK
KOOKLESSEN WILDFESTIJN
		
		

9/02/2019

15/16/17/12/2018
PAROCHIECENTRUM NEGENMANNEKE

OPEN VIEZIER
DIGIFESTIVAL EN FOTOWEDSTRIJD
RUISBROEK
		
TONEEL KATO
TONEELOPVOERING
		

		
			
		

15/11/2018
KASTEEL COLOMA
20 UUR
INKOM: 4 EURO

DAVIDSFONDS
LEZING DOOR
ST-P-LEEUW
HERMAN VAN ROMPUY
		
		

26/04/2019
16/06/2018
BIOBOER JP DE LEENER
20 UUR

LENTECONCERT
FINTSEZON
CONCERT O’BAIN MARIE
		

T’ EI

KON. HARMONIE
ST-LUTGARDIS ZUUN

AFSLUITING MUZIKAAL SEIZOEN

KON. HARMONIE
ST-LUTGARDIS ZUUN

15/06/2018

BEGELEIDE FIETSTOCHT
2/09/2018
NAAR MEETJESLAND		

24/06/2018
PARKING GEMEENTEHUIS SPL
9.45-16.30 UUR

LANDELIJKE
BEGELEIDE FIETSTOCHT
GILDE SPL
DOOR HET BREUGELLLANDSCHAP
		
LANDELIJKE
GILDE SPL

14.30 UUR
INKOM: 3 EURO

		
		

30/10/2018
PAROCHIECENTRUM RINK

POPPENTHEATER MARTIJN SPEELT
“NAAR HET HOK, STOUTE BROK!”

25/09/2018
MERSELBORRE
19 UUR

KVLV RINK
KOOKLESSEN LEKKER MAROKAANS
		
		

GEZINSBOND SPL

20/09-4/10-18/10-25/10
8/11-15/11-22/11-29/11/2018
ZONNIG LEVEN
19.45-21 UUR

KVLV RINK
YOGA
		
		
		

TWEEDEHANDSBEURS HERFST6/10/2018
WINTERKLEDING (TOT 10 JAAR),
ZONNIG LEVEN
BABY-ARTIKELEN, SPEELGOED,
14-16 UUR
SPORTGERIEF		

9/07-23/07-6/08-20/08
3/09-17/09-1/10-15/10
29/10-12/11-26/11-10/12/2018
GEMEENTEHUIS SPL
13.30-15.30 UUR

KVLV RINK
WANDELEN
		
		
		
		

GEZINSBOND SPL

6/09/2018
ZONNIG LEVEN
19 UUR

THEMA-AVOND:
BAAS OVER JE BLAAS
		

KVLV RINK

CONCERT À KNOEBEL

ZIEKENHUISCLOWNS

22/02-23/02-24/02/2019

STOEPMARKT
26/08/2018
WATERMOLENLAAN		
EN NIEUWENHOVENLAAN

ZIEKENHUISCLOWNS

24/06/2018
SCHUUR KEYMOLEN
VANAF 10 UUR

INFO

HUGO.DESMETH@TELENET.BE

INFO BIJ BESTUURSLEDEN

ACHIEL VAN LAETHEM
0473 39 18 46

MARIE JEANNE MEERT
02 377 19 44

GEZINSBOND-SPL@TELENET.BE

VROUWEN-MET-VAART@HOTMAIL.COM

VROUWEN-MET-VAART@HOTMAIL.COM

VROUWEN-MET-VAART@HOTMAIL.COM

VROUWEN-MET-VAART@HOTMAIL.COM

VROUWEN-MET-VAART@HOTMAIL.COM

LIEVESTEENS007@HOTMAIL.COM

LIEVESTEENS007@HOTMAIL.COM

VOETBALWEDSTRIJD RODE DUIVELS
23/06/2018
CONCERT VAN WILLY SOMMERS
SCHUUR KEYMOLEN
EN GET READY
VANAF 14 UUR (CONCERTEN OM 21 UUR)
FUIF 120 JAAR LG VLEZENBEEK			

LANDELIJKE
EUCHARISTIEVIERING EN RECEPTIE
GILDE VLEZENBEEK
VARKEN AAN HET SPIT
		

LANDELIJKE
GILDE VLEZENBEEK

PAROCHIAAL
OPLUISTEREN
ZANGKOOR
GEBEDSVIERINGEN
VLEZENBEEK		

MUZIEKTHEATER
“IN HET HUIS”
OVER HUISELIJK GEWELD

KVLV VLEZENBEEK

4/12/2018
GC DE MERSELBORRE
20 UUR

28/09/2018
GC DE MERSELBORRE
20 UUR

LEZING MET DR CAMMU
DOKTER, WAT MOET IK
NU GELOVEN?

KVLV VLEZENBEEK

DATUM-UUR-LOCATIE
14/06/2018
PAROCHIEZAAL OUDENAKEN
20 UUR

ACTIVITEIT

LEZING MET LEEN VERMEIRE
CHRISTEN ZIJN VANDAAG
		

KVLV GEWEST

VERENIGING

ZA ALV ER HU UR
cultuur dichtbij

Tentoonstellingsruimte, vergaderzalen,
concertzaal, ontmoetingsruimte,...
Bekijk het aanbod en de prijzen op www.colomaspl.be.

COLOMASPL.BE
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TICKETS
Online via www.colomaspl.be.
Je kan je tickets thuis uitprinten.
Balie CC Coloma tijdens de openingsuren.
Openbare Bibliotheek, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Je kan ook betalen met Randuitcheques.

CO LO FO N
cultuur dichtbij

OPENINGSUREN & INFO
maandag – vrijdag: 9-12 uur en 13-15.30 uur
1 juli tot 31 augustus: 9-12 uur
gesloten tussen Kerstmis en nieuwjaar
Cultuurcentrum Coloma
Joseph Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
cultuur@sint-pieters-leeuw.be

CULTUURTEAM
Lien Appaerts, cultuurfunctionaris
Lut Moriau, Sigrid Vander Meeren,
Ben Braillard en Roxanne Mattens, cultuurmedewerkers
Kristien Van Hecke, deskundige Toerisme en Erfgoed
Erwin Devos, technisch coördinator
Sonia De Leener, logistiek medewerker

RAAD VAN BESTUUR
Politieke fracties: Nicole Billens, Alain Carremans, Jean-Jacques Cornand,
Augustinus Crabbe, Jan Desmeth, Guido Devuyst, Lydie De Smet,
Hilda Lanckmans, Kim Paesmans, Wim Peeters, Jenny Sleeuwaegen,
Raymond Stiens.
Gebruikers: Willy Arens, Hubert Avaux, Jeroen Tiebout,
Roger Troucheau, Magda Van Cutsem, Jeanne Van Nechel, Gilbert Pické.
Deskundigen: Gerrit Decock, Wouter De Craen, Loes De Dobbeleer,
Cindy Van Dijck, Ruth Van Obbergen.

TOEZICHTHOUDEND BESTUUR
college van burgemeester en schepenen
burgemeester: Luc Deconinck
Schepenen: Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt,
Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens,
Bart Keymolen, Paul Defranc
algemeen directeur: Walter Vastiau

Adrien Wauters is geboren en getogen in Sint-Pieters-Leeuw. “Ik ga hier ook nooit meer weg”,
zegt hij met veel overtuiging. De man heeft als gepensioneerd onderwijzer en bankdirecteur heel wat beleefd
in onze gemeente en ook vandaag is hij perfect op de hoogte van al hetgeen zich afspeelt in zijn geliefde gemeente.

V.U.: PEVA-vzw cultuurcentrum Coloma
portretoto’s: Koen Bauters
interviews Leeuwenaren: Patrick Vercruysen
vormgeving: Ron Reuman
drukwerk: drukkerij Bulckens/ZwartopWit

cultuur dichtbij
www.COLOMASPL.BE

