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Het Zomers Pretp
Vrijetijdsdiensten
Sint-Pieters-Leeuw stomen
zich klaar voor de zomer …
nog eventjes geduld!

Geen reis in het verschiet? Geen feest op
de agenda? Geen paniek! De vrijetijdsdiensten zorgen voor een zomers pretpakket met allerlei leuke activiteiten en
spelletjes die je samen met het hele gezin
op een veilige manier tijdens de zomervakantie kan spelen.

Onze vrijetijdsdiensten werken momenteel hard aan de
voorbereidingen van de zomerevenementen. We hopen
jullie terug een dansje te laten ‘placeren’ tijdens de optredens van Vlaanderen Feest (4 juli), jullie te verwelkomen
op de Drive-in Cinema (28 augustus) en te laten genieten
van optredens tijdens het Gordelfestival (5 september).
Ook aan het programma van StraPatZen, waarmee we
jullie vol verbazing en verwondering willen wegblazen met
spannende en bizarre acts, wordt hard gewerkt!
De praktische informatie van deze zomerevenementen
kunnen we jullie op dit moment jammer genoeg nog niet
(volledig) meegeven. Het blijft nog even afwachten welke de richtlijnen zullen zijn van het corona-overlegcomité.
Wanneer we hier meer zicht op hebben en we de praktische organisatie kunnen finaliseren, brengen we jullie
maar wat graag op de hoogte van onze plannen. Hou
dus zeker onze sociale media en website in de gaten.
Alle informatie rond StraPatZen vind je binnenkort via
de Facebookpagina ‘StrapatzenSintPietersLeeuw’,
www.sint-pieters-leeuw.be/strapatzen en
www.strapatzen.be.
Voor informatie rond Vlaanderen Feest surf je naar
www.colomaspl.be of naar de facebookpagina
‘Cultuurcentrum Coloma’.
Hopelijk tot deze zomer op één van onze evenementen!
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Fidget Toys: friemel
je weg naar rust en
concentratie

pakket
Wat kan je in het pakket terugvinden?
• Scheur elke dag een blaadje van de
scheurkalender en ontdek een leuke
doe-activiteit. De jeugddienst zorgt met
deze inspiratiebom voor een tikkeltje
meer avontuur tijdens de vakantie.
• CC Coloma geeft elk gezin een schuifpuzzel. Schuif alle blokjes op de juiste
plaats en ontdek welk plaatje er tevoorschijn komt.
• Dit jaar vinden in Tokio de Olympische
Spelen plaats. De beste atleten strijden
tegen elkaar om een gouden medaille
te winnen. Maar deze zomer kan ook jij
een kampioen worden. De sportdienst
organiseert de Leeuwse Zomerspelen. Elk gezin ontvangt een boekje
met allerlei opdrachten verdeeld over
verschillende sportdisciplines die je met
het hele gezin kan uitvoeren en waarmee je medailles kan verdienen. Ga de
uitdaging aan en word ook een zomerkampioen.
• Het Huis van het Kind, de communicatiedienst en de sportdienst voorzien
in het pakket een speelbal. Met het
mooie weer in aantocht kunnen kinderen zich hiermee uren amuseren.
• Daag jezelf uit en oefen tijdens de zomer
je Nederlands met leuke taalspelletjes
van de dienst Integratie/Taalstimulering.
Het pakket wordt via de scholen verdeeld
vanaf 21 juni. Heb je geen pakket ontvangen maar wil je er graag één hebben?
Schrijf je dan vanaf 28 juni in om een
pakket op te halen via www.sint-pietersleeuw.be/zomerspretpakket en klik op de
knop ‘Pakket aanvragen’.

Je hebt waarschijnlijk wel al eens gehoord van fidget
toys, dit is klein speelgoed in felle kleuren waarmee je
kunt friemelen. Het zorgt voor rust en concentratie. De
fidget spinner is hier een bekend voorbeeld van, maar er
zijn nog vele andere soorten.

Wist je dat je ook makkelijk zelf fidget toys kan maken?
Materialen die je nodig hebt zijn:
• sleutelhangerringen
• parels
• chenille draad
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Neem enkele sleutelhangerringen en steek op
elke ring 2 parels. Hierna
neem je de ringen met
parels en hang je de
ringen aan elkaar. Je kan
zelf kiezen hoeveel ringen
en parels je gebruikt. Laat
je inspiratie de vrije loop.

Neem een chenille draad
en rijg hier enkele parels
aan, neem de uiteinden
van de draad en draai
deze rond elkaar zodat je
een armband vormt.

Je creativiteit kent geen limieten, probeer zelf gerust nog
wat dingen uit.
Inspiratie en uitdagingen kan je altijd vinden op YouTube
onder ‘DIY fidget toys’.
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De tweede editie van het vernieuwde Rozenfestival
viel helaas in coronawater, maar dit jaar zijn we blij
om samen met Natuur en Bos toch terug de spot op
onze rozentuin te kunnen zetten. Daarbij focussen we
op het themaland Nederland. In de internationale
rozentuin is een mooi perk gewijd aan opvallende
rozen van Nederlandse kwekers.

Zondag 27 juni: een heerlijke Rozenpicknick

Zondag 13 juni - 22 augustus: Fototentoonstelling

En er zullen, helemaal in het thema, enkele Nederlandse accenten in de mand zitten. En nee, daarmee bedoelen we géén broodje kroket!

Zondag 13 juni geven we de aftrap met een fototentoonstelling helemaal in het teken van Nederland.
De tentoonstelling is op groot formaat in openlucht
te bekijken. De expo toont foto’s die genomen zijn
door leden van de lokale fotoclub, PixLeeuw. Een
klein boekje geeft tekst en uitleg bij de foto’s en
de fotografen. Het boekje kan in het Colomakasteel worden afgehaald. Tot eind augustus blijft de
tentoonstelling doorlopend te bezoeken, gratis en
zonder inschrijving, tenzij de coronamaatregelen dat
zouden vereisen. Hou wel voldoende afstand van de
andere wandelaars en bezoekers.

Geen rozenmarkt
De rozenmarkt, die normaal op zondag 20 juni zou
plaatsvinden, gaat niet door en hebben we veiligheidshalve een extra jaartje opgeschoven. Volgend
jaar zijn we zeker terug met workshops en leuke
kramen vol rozen en rozenproducten.

Zondag 27 juni halen we terug de picknickdekens
boven voor de Rozenpicknick.
Je kan kiezen tussen een standaard picknickmand
aan 20 euro of een kinderpicknickmand aan 10 euro.
Er is ook een vegetarische versie beschikbaar!

scan tijdens je bezoek aan de
fototentoonstelling je UiTPAS.

Bestel je
picknickmand
en haal ze zondag 27 juni
tussen 11.30 en 13.00 uur
in het Colomakasteel af.
De picknickmanden
reserveer je
op voorhand via
www.colomaspl.be.

© indiandribble
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VAN 28.08 TOT 05.09

Sint-Pieters-Leeuw
is focusgemeente
van de Gordel 2021

De Gordel vindt traditiegetrouw plaats op de eerste
zondag van september. Door het coronavirus kon
onze gemeente in 2020 geen focusgemeente zijn
maar uitstel is geen afstel. Dit jaar is Sint-PietersLeeuw terug focusgemeente! De Gordel vindt plaats
van 28 augustus tot 5 september. Een hele week lang
kan je deelnemen aan tal van activiteiten.
- Wandelingen: Geniet de hele week van verschillende wandelingen en van de prachtige natuur
die onze gemeente te bieden heeft.
- Fietsroutes: Pak de fiets en rij doorheen de regio.
Ontdek de mooiste plekjes en heerlijkste lekkernijen
uit onze regio.
- 100 kilometer: De klassieke lus van 100 kilometer
mocht niet ontbreken en wordt opnieuw in een
digitaal jasje gestoken met een Strava Challenge.
- Gravelroutes: Eén van de meest recente ontdekkingen van de wielertoeristen en fietsliefhebbers is de
‘gravelbike’. Met deze gravelroute combineer je
het beste van de weg en het veld. Ideaal voor
genieters van mooie landschappen. Verder voorzien
we op deze route nog een extra leuke beleving.
5 september is de hoogdag van deze Gordelweek.
Afhankelijk van de coronamaatregelen kan je in het
Colomapark naast de verschillende wandel- en fietsroutes genieten van activiteiten en optredens, al ligt
de focus bij deze editie op de sportbeleving.

© Tineke De Vos

Hou zeker de website www.sint-pieters-leeuw.be/gordel
in het oog voor meer informatie over het evenement.

Schatten van vlieg
Jawel, er wordt weer op verborgen schatten gejaagd deze zomer. In
het Colomapark kunnen jonge speurneuzen helpen om de schat van
baron Roose te vinden. Het straffe is dat hij hem zelf verstopt heeft,
maar de verstrooide baron is vergeten waar …
In zijn zoektocht is hij op iets compleet onverwacht gestoten: een
geheime poort naar de toekomst! Zijn nicht, Eugenie, kwam door deze
geheime deur opduiken uit het jaar 2121. Kunnen ze samen, en met
jouw hulp, eindelijk de verloren familieschat terugvinden?
Het wordt een spannende zoektocht en niet zonder gevaar, want er
duiken overal in het park bizarre fenomenen op.
Van 1 juli tot 31 augustus kan je gratis mee op schattenzoektocht.
Meer over de opdrachten kan je vanaf half juni vinden op de:
website www.sint-pieters-leeuw.be/schattenzoektocht.
Of hou de facebookpagina van de diensten Toerisme en
Jeugd in de gaten.
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Leeuwenaars bewegen op maat!
Ook iets voor jou?
Heb jij ook nood aan meer beweging in je dagelijkse leven, maar lukt het je niet om dit in te plannen?
Zoek je naar goede manieren om meer te bewegen, maar kom je er niet uit?
Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw heeft één doel: een gezonder Vlaanderen,
en daar werken we als gemeente uiteraard graag aan mee!
Bewegen op maat in Sint-Pieters-Leeuw

WANDELROUTES

Dirk Van Lancker is Bewegen
Op Verwijzing-coach voor onze
gemeente en werkt met jou een
beweegplan op maat uit. Dat
kan gaan van een dagelijkse
fietstocht tot wekelijks een uurtje
dansen of zwemmen. Dirk motiveert je en helpt je op weg. Het aantal consultaties
bepaal je zelf, met een maximum van 7 individuele
consultaties. Daarna blijf je zelfstandig actief!
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Heb je interesse? Schakel dan de Bewegen Op Verwijzing-coach in. Dat kan nu - door de coronadrukte
- tijdelijk zonder doorverwijzing van je arts! Woon je
in Sint-Pieters-Leeuw, Halle of Beersel, dan betaal je
maar 10 euro per uur voor een individuele sessie of 2
euro per uur voor een groepssessie. Wie recht heeft
op een verhoogde tegemoetkoming betaalt slechts
2 euro per uur voor een individuele sessie en 1 euro
per uur voor een groepssessie.
Dirk Van Lancker, T 0484 62 87 32,
zennevallei@bewegenopverwijzing.be
Zijn uitvalsbasis is de sporthal A.J. Braillard,
Wandelingstraat 54, 1601 Sint-Pieters-Leeuw

Wandeling 1
3 KM DOOR RUISBROEK

Wandeling 2
5 KM DOOR ZUUN

RouteYou-omschrijving:
SPL BOV-wandeling 3 km

RouteYou-omschrijving:
SPL BOV-wandeling 5 km

Deze wandeling gaat van start aan het
lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje
en brengt je langs sporthal A.J. Braillard
(de uitvalsbasis van onze coach!), allerlei
speelmogelijkheden en mooie natuur,
helemaal tot rust. Neem de kinderen mee
en ontdek de speciale beweegoefening
die de jeugddienst tijdens deze wandeling verstopte!

Ontdek de natuur van Zuun. Deze rustige natuurwandeling loopt onder andere langs woonzorgcentrum
Zilverlinde en het lokaal dienstencentrum Meander.
Heb je de belevingstuin al ontdekt? Dit is je kans!
Neem een pauze in alle rust, of speel erop los met
je kinderen: er zijn heel wat mogelijkheden om te
“beleven”!

scan je UiTPAS in Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje aan het begin of
einde van deze wandeling!

scan je UiTPAS in Lokaal Dienstencentrum
Meander aan het begin of einde van deze
wandeling!

Ontdek de positieve effecten van meer
beweging dankzij onze Bewegen Op Verwijzing-wandelingen! Wandelen is goedkoop,
makkelijk en ontspannend voor iedereen.
Bovendien is het een gezonde manier van
bewegen – ook als je nog niet klaar bent om
volop te gaan sporten! Kies een wandeling
uit – of doe ze allemaal – en ontdek onderweg
de voordelen voor jouw gezondheid.
Installeer voor je begint alvast de gratis app
RouteYou en een QR-code scanner via de
Apple Store of Google Play Store. Login en
scan de QR-code zodat je de wandeling eenvoudig kan volgen! Je kan ook de Routeyouomschrijving die we geven, opzoeken via
www.routeyou.com om de volledige route
te zien en te downloaden.
Vergeet ook de QR-codes langs de kant van
de wandelwegen niet te scannen: Dirk doet
je meteen enkele makkelijke en leuke oefeningen voor!

Wandeling 3
ZET 10.000 STAPPEN (7 KM) IN HET
CENTRUM VAN SINT-PIETERS-LEEUW
RouteYou-omschrijving:
bosveldwandeling
Start aan de kerk en hoofdbibliotheek van Sint-PietersLeeuw en zet vandaag 10.000 stappen! 10.000 stappen – of 8.000 voor 65-plussers – per dag zetten doet
wonderen voor je gezondheid. Het verlaagt onder
andere je bloeddruk en slechte cholesterol, verbetert
je geheugen en concentratievermogen, vergroot je
uithoudingsvermogen, draagt bij tot gewichtsverlies
en werkt effectief tegen stress en depressieve gevoelens. Bovendien neem je tijdens deze wandeling de
mooie natuur in Sint-Pieters-Leeuw in je op!
scan je UiTPAS in de hoofdbibliotheek aan het
begin of einde van deze wandeling!

In alle rust studeren
tijdens de Blokspot
Tot vrijdag 2 juli ben je opnieuw welkom in de
Blokspot! De Blokspot is een rustige plek waar je
op je gemak kan studeren tijdens de blokperiode. Ze vindt plaats op de zolder of in het barlokaal van de Laekelinde.
De Blokspot is alle dagen open op:
• maandag van 12 tot 22.30 uur;
• dinsdag tot en met zondag
van 8.30 tot 22.30 uur.
Omwille van de afstandsmaatregelen, zijn het
aantal beschikbare plaatsen beperkt. We vragen
je om als student enkel gebruik te maken van de
Blokspot wanneer je thuis geen rustige studeerplek hebt.
Inschrijven kan via de QR-code,
via T 02 370 28 82 of per mail naar
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.
Ook wie thuis studeert helpen we graag het
hoofd koel te houden. Ontdek op pagina 5
enkele leuke 'fidget toys' die je op een wip zelf in
elkaar kan steken en friemel jezelf een weg naar
rust en concentratie!
Veel succes!
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Kijk! Ik Fiets!
Is je kapoen verzot op fietsen en wil hij dit graag
doen zonder zijwieltjes? Schrijf je dan in voor de les
‘Kijk! Ik fiets!’. Samen met de ouders leren kinderen
hun eerste trapjes maken op een fiets met twee
wielen. Een ervaren lesgever zorgt voor leuke oefeningen en begeleiding.

Voor wie? Voor kinderen die al goed met zijwieltjes
kunnen fietsen en graag zonder willen rijden.
Wanneer? Zondag 6 juni 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!
De plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven: via sportdienst@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 14 20. Vermeld de voornaam, naam en
leeftijd van het kind. Vergeet zeker ook je adres,
telefoon en mailadres niet door te geven.

Wat neem ik mee?
- De fiets van je kind. Haal de zijwieltjes er op
voorhand af.
- Fietshelm.
- Stevige schoenen om te fietsen.
- Een flesje water.

Belangrijk!
- De kinderen moeten vergezeld zijn door een
volwassen begeleider.
- De betaling gebeurt ter plaatse.
Gelieve 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn.
- Ouders dragen tijdens de activiteit een
mondmasker.

Oefen je coolste
voetbalkunstjes in
een pannakooi en
leer van een echte
freestyle voetballer!
Wil jij je voetbalkunstjes tonen of aanscherpen?
Wil je je technische vaardigheden nog wat verder
ontwikkelen? Wij zorgen voor een pannakooi
waar je gratis kan komen spelen en oefenen!

Wanneer en waar?
• Van vrijdag 2 tot en met donderdag 15 juli
aan de parking van sporthal A.J. Braillard,
Wandelingstraat 54 in Ruisbroek.
• Van zaterdag 17 juli tot en met donderdag 29
juli aan speelplein Reysveld, Brusselbaan in
Sint-Pieters-Leeuw.

Workshop en demonstratie van freestyle
voetballer
Bovendien kan je ook naar de coolste trucjes van
Abel Bazouz komen kijken! Deze freestyle voetballer geeft een coole workshop en demonstratie
op:
• zaterdag 3 juli van 14 tot 17 uur aan sporthal
A.J. Braillard;
• zaterdag 17 juli van 14 tot 17 uur aan speelplein
Reysveld.
sportdienst, T 02 371 14 23,
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
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WOENSDAG 25 AUGUSTUS

Sneukelwandeling
Weet jij wat sneukelen betekent? Heerlijke
lekkernijen verorberen! En dat doen we op
woensdag 25 augustus tijdens een gezellige
sneukelwandeling georganiseerd door het
lokaal dienstencentrum Meander en het Huis
van het Kind.
We vertrekken samen aan het lokaal dienstencentrum Meander om 14 uur. Je kan kiezen
tussen een wandeling van 3 of 6 kilometer.
We wandelen langs mooie wegen die goed
toegankelijk zijn voor rolstoelen en buggy’s.
Tijdens de wandeling nemen we een kleine
rustpauze om te genieten van een hapje en
een drankje. Afsluiten doen we in het lokaal
dienstencentrum met een welverdiend ijsje.
Iedereen kan en mag deelnemen: alleen,
met je partner, een vriend of vriendin, je (klein)
kinderen …
Het belooft een heerlijke wandeling te worden!

Wanneer? Woensdag 25 augustus om 14 uur.
Waar? Vertrek aan het lokaal dienstencentrum

Mathemagic
zomerkamp
Wiskunde saai? Niets is minder waar! Tijdens dit
zomerkamp kom je voor de meest gekke uitdagingen te staan waarbij je telkens een vleugje
wiskunde nodig hebt.
Kan je door een blad papier stappen zonder
dat dit blad scheurt? Kan je een knoop maken
zonder het touw los te laten? Wedden dat je
nooit meer op dezelfde manier naar wiskunde
kijkt?

Meander.
Prijs? Kinderen tot en met 12 jaar: 5 euro,
volwassenen: 8 euro.

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Inschrijven is verplicht en kan via:
• Lokaal dienstencentrum Meander
T 02 370 88 80,
ann.legrand@sint-pieters-leeuw.be;
• Huis van het kind,
T 0490 58 85 70,
huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be.

Van maandag 16 tot en met
woensdag 18 augustus.
Telkens van 9.30 tot 12.30 uur.
Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw.

€

Gratis.

Schrijf je in via: https://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/mathemagic.
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!
bibliotheek, Rink 2, 1600 sint-Pieters-Leeuw,
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 64
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Een keuze uit onze klassiekers
Klassiekers vind je niet alleen bij de literaire werken of in onze muziekafdeling, ook in de andere delen van
onze collectie zijn er titels die zeker de moeite waard blijven om te (her)lezen.
En het is niet omdat deze werken lang geleden werden gepubliceerd, dat zij er ook ‘oud’ uitzien.
Omdat deze titels onze interesse blijven wekken, worden ze steeds opnieuw uitgegeven en vertaald.
En, niet onbelangrijk, ze worden ook nog steeds veel gelezen en uitgeleend!
Hieronder enkele ‘blijvers’ uit onze bibliotheekcollectie.

PRENTENBOEK

VOLWASSENEN FICTIE

Kikker is kikker

De GVR

Bezonken rood

De ‘kikkerboekjes’ van Max
Velthuijs zijn zeer geliefd en vaak
bekroond.

Sofie ligt 's nachts in bed, maar
slaap is wel het laatste waar ze
aan denkt. Voor haar raam staat
een reus zo hoog als een huis.
Maar Sofie heeft geluk. Deze Grote Vriendelijke Reus is aardig. Als
ze samen aan hun plan beginnen
om een einde te maken aan de
mensenetende reuzen wordt het
pas echt spannend. Een heerlijk
veelzijdig verhaal van misschien
wel de beste kinderboekenschrijver ooit!

In dit autobiografisch pareltje uit
1981 verwerkt Jeroen Brouwers
zijn jeugdjaren, die hij samen met
zijn moeder en zus doorbracht in
het Japanse interneringskamp
Tjideng op Java. Hij beschrijft de
gruwelijkheden van het kamp,
maar ook de moeizame relatie
met zijn moeder, en met uitbreiding alle vrouwen, in de jaren
nadien. Het boek werd in meer
dan 10 talen vertaald, en was in
2019 toe aan zijn vijftigste editie.

Max Velthijs

De groene kikker met gestreepte
zwembroek beleeft fantastische
avonturen samen met eend,
varkentje en haas. In dit hartverwarmend prentenboek leert
Kikker dat hij niet hoeft te kunnen
vliegen, lezen of taarten bakken
als zijn vriendjes: ze houden van
hem zoals hij is. Na 20 jaar behoren deze prentenboeken nog
steeds tot de beste Nederlandse
kinderliteratuur.
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JEUGDBOEK

Roald Dahl

Jeroen Brouwers

FILM

La Meglio Gioventu
Marco Tullio Giordana
(regisseur)

VOLWASSENEN INFORMATIEF

De waanzinnige
veertiende eeuw
Barbara Tuchman

‘De waanzinnige veertiende eeuw’ is een boek van
de Amerikaanse historica Barbara Tuchman uit 1978
dat verhaalt over het veertiende-eeuwse Europa.
Aan de hand van thema’s zoals de Zwarte Dood, de
hoofse liefde, religie en de Honderdjarige Oorlog,
schetst ze een toegankelijk beeld van de middeleeuwen. Dit boek valt op door de treffende beschrijvingen van het gewone, dagelijkse leven van de
middeleeuwers. Door een Franse ridder als centraal
persoon te kiezen weet Tuchman een heel persoonlijk perspectief aan de veertiende eeuw te geven.

Deze film schets het aangrijpende verhaal van een
Italiaanse familie vanaf de
jaren zestig tot nu. De kleine
en grote drama's uit het leven van de familie lopen parallel met de gebeurtenissen die de recente Italiaanse geschiedenis
tekenden. Het is een historische film, verteld aan
de hand van realistische, persoonlijke verhalen.
De film won tal van prijzen, een absolute aanrader dus!

GEZELSCHAPSSPEL

Scrabble
Iedereen heeft wel eens
een potje Scrabble
gespeeld. En iedereen
heeft wel eens een woord gehoord dat zo lang
is, dat je jezelf voorhoudt dat voor een volgend
spelletje Scrabble te onthouden. Het doel van
het spel is om met willekeurige letterblokjes zo
veel mogelijk bestaande woorden te vormen en
daarbij zo veel mogelijk punten te behalen. Leuk
met het hele gezin of onder vrienden. Bovendien
het perfecte spel voor anderstaligen om nieuwe
woorden te leren en op een speelse manier iets
op te steken van de Nederlandse taal.

ANDERSTALIGE FICTIE

Of Mice and Men
John Steinbeck

STRIPS
Nobelprijswinnaar John Steinbeck neemt je in iets
meer dan 100 pagina's mee naar het Amerika van
de jaren 1910. Gebaseerd op eigen ervaringen als
arbeider, vertelt Steinbeck het verhaal van George
die zich ontfermt over de mentaal zwakke Lennie.
Samen trekken ze door Amerika op zoek naar werk
op boerderijen. Wordt hun grote droom om op een
dag samen een boerderijtje te beginnen werkelijkheid ondanks alle hindernissen? Prachtig geschreven,
heerlijke taal, interessante personages en een plot
dat je niet ziet aankomen. Een absolute aanrader!

Persepolis

Marjane Satrapi
Persepolis is het meermaals
bekroonde levensverhaal
van Marjane Satrapi, die opgroeit na de Islamitische Revolutie in Iran, naar het Westen uitwijkt om te studeren en vervolgens terugkeert
naar haar vaderland. De geschiedenis van
haar land wordt aan de hand van haar eigen
verleden met zowel humor als ernst verteld.
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Het Missiehuis van Scheut
Over de geschiedenis van Klein-Bijgaarden is hier in
het verleden al een en ander verschenen, met focus
op de familie Wittouck. Sinds 1941, intussen toch ook
al 80 jaar, huizen hier de paters en broeders van
Scheut. Hoog tijd om ook hierop even in te zoomen.
Wat wij vandaag meestal makkelijkheidshalve
‘Scheut’ noemen, is eigenlijk de Congregatie van
het Onbevlekt Hart van Maria. Deze katholieke
congregatie van religieuze missionarissen werd in
1862 opgericht door Theophiel Verbist. Haar motto
luidt ‘Cor unum et anima una’; één van hart en
één van geest. De congregatie werd gesticht om
missionarissen op te leiden voor de evangelisatie
van China, maar uiteindelijk worden missies
gesticht in Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika.

Het Missiehuis van Scheut.
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1932

Na het definitieve vertrek van de familie Wittouck
werd het gebouwencomplex en omringende
gronden in 1932 verkocht aan een vastgoedgroep.
Tijdens de daaropvolgende jaren wordt het centrale
kasteel verhuurd aan verschillende eigenaars, van
Spaanse Jezuïeten, op de vlucht voor de revolutie,
tot een familiepension. Het was ook even bezet door
Belgische soldaten. De toekomst van het kasteel
leek op dat moment zeer onzeker. Geholpen door
een toevalligheid zou het snel een nieuwe eigenaar
krijgen.
Bij de personen achter de vastgoedgroep zat de zus
van een van de eerste Scheutisten. Zelf kinderloos,
schonk ze haar erfdeel aan de Congregatie van
Scheut. Ze stierf nog voor 1940. Daardoor werd de
congregatie plots mede-eigenaar van deze site.
De Congregatie van Scheut, gesticht hier niet ver
vandaan te Scheut in Anderlecht (vandaar de
naam), kampte op dat moment met plaatsgebrek.
Het leek dus voor de hand te liggen dat de congregatie de rest van de gebouwen zou inkopen om hier
haar werking uit te breiden. Zo geschiedde: op 14
november 1941 kocht de congregatie het kasteel en
park van zo’n 6 hectare en 7 are groot.

Het seminarie te Anderlecht,
afgebroken in 1985.

1942

In juli 1942 zouden de eerste Scheutisten-in-opleiding
er toekomen voor de start van het noviciaat. Die
opleiding duurde in totaal 7 jaar, waarvan het eerste
jaar hier plaats vond. Tot 1968 zouden hier ongeveer
1.000 novicen hun opleiding starten, ongeveer 40
leerlingen per jaar. Het aantal roepingen minderde
drastisch en van 1968 tot 1971 werd hier nog filosofie
onderwezen aan kandidaat-Scheutisten.
Vanaf eind 1971 is het noviciaat omgevormd tot
rusthuis voor missionarissen op leeftijd die terugkeren
vanuit alle hoeken van de wereld waar hun missionarisleven hen gebracht heeft.

De privé begraafplaats te Klein-Bijgaarden.

Rond het kasteel ligt een mooi park met vijver. Wat
velen echter niet weten, is dat hier ook een begraafplaats is ingericht voor de paters. Op dit private
kerkhof rusten meer dan 125 Scheutisten.

Een infobord over de geschiedenis van de site
Klein-Bijgaarden, van priorij tot Scheut, werd
recentelijk voor het gebouw geplaatst.
Wil je meer weten? Scan dan de QR-code
op het infobord of surf naar
www.sint-pieters-leeuw.be/WittouckScheut.

Het prachtige domein aan het missiehuis is een
privé-domein van de paters.
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