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op tournee

In deze show worden de fantasierijke  
verhalen van Stefan Boonen op een geweldige  
manier tot leven gebracht. 

Voor wie? Vanaf 7 jaar. 
Wanneer? Zondag 15 maart om 11 uur. 
Inkom? 5 euro. Vooraf inschrijven.  
Waar? CC Merselborre, Schaliestraat 2,  
1602 Vlezenbeek.

Vlezenbeek: Theater ‘Mammoet Bravo’

Sint-Laureins-Berchem: Verteltheater ‘Wonderling’

Tijdens deze workshop ontwerp je je eigen logo.  
Met behulp van de vinylcutter snijden we het  
stickerontwerp uit dat je kan meenemen naar huis. 

Voor wie? Kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar. 
Wanneer? Zaterdag 21 maart van 14 tot 16.30 uur. 
Inkom? Gratis. Vooraf inschrijven.  
Waar? Hoofdbibliotheek, Rink 2,  
1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

Centrum: Workshop ‘Vinylcutten’

Tilly is een goede heks die samen met giraf al  
heel de wereld heeft gezien. Ze heeft haar tent  
opgezet om over haar avonturen te vertellen!

Voor wie? Kinderen van 3 tot 8 jaar. 
Wanneer? Woensdag 25 maart van 14 tot 15 uur. 
Inkom? Gratis. Vooraf inschrijven 
Waar? Kleuterschool Puur Natuur,  
Molenborrestraat 34, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

Jeugdboekenmaand 2020
van 1 tot 31 maartTijdens deze 

jeugdboekenmaand 
moet je niet naar  

de bib komen,  
de bib komt naar  

jou toe! 
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op tournee

Negenmanneke: Voorlezen in de bib 

Zuun: Film ‘Toy Story 4’

Ruisbroek: Spelletjesnamiddag

Zonnig Leven wordt omgetoverd tot 
‘Cinema Zuun’. Je kan er naar de spannende  
avonturen van Woody en Buzz Lightyear komen kijken. 

Voor wie? Alle leeftijden. 
Wanneer? Vrijdag 6 maart om 19 uur.
Inkom? Gratis. 
Waar? Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw.

We brengen een heleboel spelletjes naar  
Ruisbroek. Neem je vrienden en familie mee om  
samen leuke gezelschapspelletjes te spelen. 

Voor wie? Kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Wanneer? Woensdag 18 maart van 14 tot 16 uur. 
Inkom? Gratis. 
Waar? Kasteel Hemelrijk, Fabriekstraat 1b,  
1601 Ruisbroek.

Voorlezen doet je nieuwe werelden ontdekken.  
Kom naar de bib in ’t Negenmanneke voor veel  
voorleesplezier. 

Voor wie? Kinderen van 3 tot 7 jaar. 
Wanneer? Woensdag 11 maart van 14.30 tot 15 uur.
Inkom? Gratis. 
Waar? Bibliotheek Negenmanneke,  
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

 Info en inschrijvingen:
sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/

jeugdboekenmaand jeugdboekenmaand 
T 02 377 22 64T 02 377 22 64
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J W E K U N S T E

B O E K U T G J D

B R L O E H T E M

K K A E N E M U A

F S C M L A A G M

I H H L B T A D M

L O E A I E R A O

M P N N B R T D E

S V I N Y L C U T

BIB
BOEK
FILM
LACHEN
JEUGD
KUNST
MAART
MAMMOET
SPELLETJE
THEATER
VINYLCUT
WORKSHOP

Antwoord:

Spelregels
Vind alle woorden in de woordzoeker. De letters die 
daarna overblijven vormen samen één woord. 

Gevonden? 
Geef het juiste antwoord via
sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/jeugdboekenmaand 
en maak kans op een boekenbon of gratis tickets voor 
de voorstelling ‘Mammoet Bravo’.

WEDSTRIJD

op tournee

Wedstrijd Jeugdboekenweek
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Woensdag 4 maart
Christine Van de Steene:  
Perfectionisme een last  
of een zegen?

Zie jij ook overal werk dat moet worden gedaan? 
Heb je vaak het gevoel dat het nog (veel) beter 
kan? Neem je eerder teveel verantwoordelijkheid 
op dan te weinig in je familie, op het werk, in 
je vriendenkring? Neig jij misschien naar een 
“ongezonde” vorm van perfectionisme? Of 
ga je soms gebukt onder het doorgedreven 
perfectionisme van iemand in je omgeving?

Uiteraard is er niets mis met de dingen goed te 
willen doen zolang het een vrije keuze is. Maar wat 
als “willen” “moeten” wordt? Je kan dan niet meer 
anders. Wat een kwaliteit was, wordt een last, een 
valkuil. Opnieuw en opnieuw, als een hardnekkig 
patroon, met op de duur een reëel verhoogd risico 
voor uitputting en burn-out. 

Wil je te weten komen of en hoe een 
perfectionisme patroon je belemmert in je keuzes? 
Wil je van een leven gedreven door “moeten” 
naar een gezonde houding van “prachtig werk 
leveren maar er ook plezier aan beleven”? 
Perfectionismecoach Christine Van de Steene 
bespreekt het ontstaan en de kenmerken van het 
perfectionismepatroon en geeft aan met welke 
methodieken je dit kan bijsturen. Op haar website 
christinevandesteene.be kan je terecht voor meer 
informatie.

Wanneer? Woensdag 4 maart om 20 uur. 
Waar? Roosezolder, kasteel Coloma. 
Inkom? 5 euro. 
Inschrijven? Via www.sint-pieters-leeuw.be/
onlineticketverkoop of aan de balie van de 
bibliotheek.

Veilig naar 
Carnaval Halle  
én terug naar huis
Van 21 tot en met 23 maart gaan we er weer 
tegenaan tijdens Carnaval Halle! Dat doen we 
zoals altijd op een veilige manier. In samen-
werking met de omliggende gemeenten zorgen 
we ervoor dat alle carnavalisten veilig naar 
 Carnaval Halle geraken en ook weer veilig thuis.

Elk uur rijdt er minimum één bus door onze 
gemeente. Niemand heeft dus nog een excuus 
om alcohol te drinken én te rijden. 

Een veilig carnaval gewenst! Alaaf! Alaaf! Alaaf!

Buslijnen

 11   Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Vlezenbeek 

 55   Halle – Buizingen – Huizingen – Dworp – 
Alsemberg – Beersel – Lot – Ruisbroek

 66   (enkel zaterdagnacht) Halle – Breedhout –  
Oudenaken – Sint-Laureins-Berchem – 
Elingen – Lennik

 
•  De volledige trajecten vind je op  

www.delijn.be/hallecarnaval
•  Jeugddienst, Lotstraat 6,  

1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 370 28 80
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Hof ten Brukom beschermd als monument
In december 2019 liet Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele, de abdijhoeve Hof ten Brukom 
beschermen als monument. Deze plek heeft een boeiende geschiedenis en is historisch verbonden met de abdij Ter 
Kameren in Elsene. Deze abdij van de orde der Cisterciënzers werd opgericht in 1201 en verwierf op korte tijd veel 
gronden in Vlaams-Brabant, waar ze landbouwbedrijven oprichtte. Zo was er een groot pachthof van de abdij in 
1238, al was dit toen nog gelegen aan de overkant van de Bergensesteenweg, t.h.v. de huidige BMW garage.

© Luca Beel i.o.v. Woenst

1777
Hof ten Brukom dat vandaag als monument be-
schermd is, werd door de abdij gebouwd in 1777. 
Bewijs daarvan vinden we terug in zogenaamde 
steenkapperstekens. Op de omlijstingen van de 
rondboogpoorten van de schuur vind je bijvoorbeeld 
het S-teken terug. Elke steenkapper had zijn eigen 
merkteken en plaatste dit, zoals een handtekening, 
op de stenen die hij kapte. Zo kon hij worden betaald 
voor het geleverde werk. Specialisten kunnen merk-
tekens terugbrengen naar personen en zo (delen 
van) gebouwen dateren. 

Niet alles is wat het lijkt
Nog een bewijs van de ouderdom van het gebouw 
blijkt uit de gevelsteen voor de toegangsdeur van 
de boerenwoning. Daarop staat het wapenschild en 
devies van Séraphine Snoy, abdis van Ter Kameren 
van 1757 tot 1794. Het lijkt logisch dat de opdracht-
geefster van de bouw van het hof op deze manier 
vereeuwigd wordt. Alleen is deze steen nog niet 
aanwezig op oudere foto’s. Hij werd dus relatief 
recent aangebracht. De kans is echter groot dat hij 
elders op de site al aanwezig was.

Hof De Ro
Tijdens het Frans Regime werden kloostergoederen aan-
geslagen en openbaar verkocht. Ook dit hof onderging 
amper 20 jaar na de bouw hetzelfde lot en kwam in 
privéhanden terecht. De opvallendste naam in de lijst van 
opeenvolgende eigenaars is Zacharie De Ro, burgemeester 
van 1911 tot 1916.

Duiven
Gelukkig heeft niet elke eigenaar 
een al te eigen stempel willen 
drukken op het pand, waardoor de 
monumentale vierkantshoeve rond 
gekasseid erf vandaag nog veel 
originele delen bevat. Blikvanger 
bij het binnenkomen is de duiventil 
boven de toegangspoort, die ons 
nogmaals naar de Cisterciënzers te-
rugvoert. Voor de Franse Revolutie 
in 1789 was het houden van duiven 
immers een privilege dat enkel was 
weggelegd voor de adel en clerus. 

De duiventil werd mooi 
verwerkt in de bovenkant 
van de toegangspoort. 

©  Agentschap  
Onroerend Erfgoed
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EN DE WINNAARS ZIJN … 

In het januarinummer konden 
erfgoedliefhebbers zich opnieuw 

uitleven met onze erfgoedquiz. Wij 
waren op zoek naar de zin: ‘Ook in het 
nieuwe jaar staan we met boeiende erf-
goedweetjes klaar!’ Uit de 42 oplossing-
en die we binnenkregen, hebben we 
3 winnaars geloot. 

De hoofdprijs gaat naar Sonia Devos. Zij 
wint een waardebon van 120 euro bij 
brouwerij Lindemans. Daarmee kan ze 
de brouwerij bezoeken met nog 14 extra 
vrienden of familieleden en na afloop 
de bieren degusteren.
Veerle Eylenbosch en Yolande Man-
naert kwamen als 2e en 3e uit de loting. 
Veerle krijgt een waardebon van 60 
euro bij De Koetsier. Yolande mag voor 
30 euro gaan winkelen bij Groendekor. 
Lindemans, De Koetsier en Groendekor 
zijn ambassadeurs van het Pajottenland. 

Van harte proficiat aan de winnaars en 
veel plezier met jullie prijs! 

Woensdag 25 maart

Startvergadering Bergensesteenweg:  
een weg, veel verhalen

Binnenkort starten de werken voor de heraanleg van 
de Bergensesteenweg. Eigenlijk zijn de voorbereidende 
werken zelfs al achter de rug. In verschillende fases zal de 
steenweg heraangelegd worden … een werk van lange 
adem. Maar wij willen er iets leuks van maken.

De Bergensesteenweg is veel meer dan een transport-
baan, al dan niet met file. Rond die steenweg kwamen 
al heel vroeg mensen wonen, op de kruispunten kwamen 
passanten elkaar tegen en werden cafés geopend. Of er 
werden kapellen opgericht, misschien wel om een veilige 
reis af te dwingen. Door de goede toegankelijkheid rond 
de steenweg was het een ideale plek om winkels te bou-
wen en fabrieken op te richten. Vele kleintjes, maar zeker 
ook enkele grote, zoals Michelin, dat zowel welvaart als 
crisis meebracht.

Wist je dat deze baan al in 1707 gekasseid werd? Dat is 
meer dan 300 jaar geschiedenis.
Zoveel leven, zoveel emotie … zoveel verhalen die kunnen 
worden verteld. Als de Bergensesteenweg zou kunnen 
vertellen, raakten we niet snel uitgepraat!
Wij willen graag met jou die oude verhalen van rond de 
oude steenweg opdiepen. En misschien ook zelf nieuwe 
verhalen maken rond de nieuwe weg? 

Hoe dat er allemaal moet uitzien, willen we met jullie vorm 
geven. We verwelkomen jullie graag tijdens de startver-
gadering ‘Bergensesteenweg’ op woensdag 25 maart om 
20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Heb je vragen, tips of foto’s over dit project, maar kan je 
er niet bij zijn tijdens de startvergadering? Laat het ons 
weten via erfgoed@sint-pieters-leeuw.be  
of T 02 371 22 62. 

ERFGOED

©  Agentschap  
Onroerend Erfgoed

Winnares Sonia Devos
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KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE

Donderdag 19 maart
TE GEK?!

Vier vrouwen. Vier nerveuze vrouwen. Ze horen 
stemmen in hun hoofd, denken in bochten en 
kronkels, zien wat wij niet zien. Wat doen die vrouwen 
samen op een podium? Ze zingen, ze zuchten en ze 
maken zich zorgen, over de wereld en zichzelf.

Ze vertellen je wat het is om verloren te lopen in de 
donkere kamers van hun gedachten, de weg kwijt 
te geraken in hun kronkelige hersenen, op de dool te 
zijn tussen waan en werkelijkheid. Ze zingen het bloed 
van onder je nagels, krabben aan je ziel en plukken 
de eelt van je emoties.

Vier nerveuze vrouwen en een muziekband: de 
jongste nerveuze vrouw heet Ella Leyers.  Samen met 
nerveuze moeder Tine Reymer en tierelierende 
Eva De Roovere zingt ze donkere duetten in 
coupletten, terwijl Inge Paulussen rondjes draait in 
waangedachten.

Voor de teksten van deze voorstelling heeft 
Gerda Dendooven haar zinnen verloren en Hugo 
Matthyssen heeft er zijn hoofd op gebroken. De regie 
is in handen van Els Dottermans. Paul Poelman houdt 
de mannen van De Laatste Showband in het gareel. 

Waar? De Merselborre. 
Uur? 20.30 uur.  
Inkom? 16 euro. 

Donderdag 5 maart
De Rodeo’s 

De Rodeo’s, dat zijn Nigel Williams, John Trash en 
Wouter Monden. Drie authentieke comedians die elk 
met hun eigen stijl het comedyminnend publiek een 
onvergetelijke en onvervalste line-up presenteren. 

Nigel Williams bestookt het publiek met zijn up-tempo 
stand-upcomedy in de zuiverste Angelsaksische 
traditie: maatschappijkritisch, onvoorspelbaar, eerlijk, 
verontwaardigd en confronterend. 

Johnny Trash is een man van vele talenten. Hij is niet 
alleen comedian, hij is singer-songwriter, rockster en 
rockabillyzanger en -drummer in verschillende bands. 
TV-kijkend Vlaanderen kent hem van Belgium’s Got 
Talent. 

Wouter Monden is een sympathieke Hollander. Door 
zijn energieke verschijning pakt hij elk publiek in. Zijn 
comedy is toegankelijk maar Wouter kan scherp uit 
de hoek komen als het gaat om dingen die hij écht 
belangrijk vindt.

Drie vrienden, drie comedy acts. Ambiance 
verzekerd!

Waar? De Merselborre. 
Uur? 20.30 uur.  
Inkom? 14 euro. 

THEATERCOMEDY
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Je wil een cultuurproject 
over de gemeentegrenzen 
heen uitwerken? 
Laat je informeren door OP/TIL over het nieuwe 
decreet Bovenlokale Cultuurwerking.

Ben je als professional, organisator of vrijwilliger 
verbonden aan een culturele vereniging in en rond 
Sint-Pieters-Leeuw en/of ben je actief in de regio 
Pajottenland-Zennevallei? Wil je jouw culturele 
evenement verbinden met een andere sector en 
liefst over de gemeentegrenzen heen? Het decreet 
Bovenlokale Cultuurwerking biedt inspiratie en 
mogelijk ook projectfinanciering. 

Gwennan Dekens, consulent bij OP/TIL, het steun punt 
voor bovenlokale cultuur, licht deze nieuwe Vlaamse 
wetgeving toe. Ze vertelt waarom het decreet 
bestaat, voor wie het bedoeld is en welk doel het 
heeft. Ze staat stil bij de projectfinanciering in het 
decreet. De Vlaamse overheid zet via die 
projectmiddelen in op de ontwikkeling van culturele 
praktijken die zich ontplooien over gemeente- en 
sectorgrenzen heen. 

Iets voor jou? Kom langs op dinsdagavond 10 maart 
in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Pieters-
Leeuw. De presentatie start om 19 uur en eindigt om 
20 uur. Tot 20.30 uur kan je Gwennan aanspreken met 
je vragen. De deelname is gratis, inschrijven is wel 
verplicht. Dat doe je via www.colomaspl.be 

Deze organisatie is een samenwerking tussen CC Co-
loma Sint-Pieters-Leeuw, OP/TIL en cultuur regio Pajot-
tenland – Zennevallei. 

Cultuurdienst, Joseph Depauwstraat 25,  
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 63 08, 
cultuur@sint-pieters-leeuw.be

KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE

Vrijdag 27 tot en met zondag 29 maart
Circus Ronaldo - SWING

Groots spektakel en kleine knipogen, swingende 
tonen en een vleugje verleiding … Vergeet eventjes 
de rodeneuzenclown, met SWING maakt Circus 
Ronaldo een voorstelling die niet in één vakje te 
stoppen valt.

Nestel je neer in onze tent, schuif wat dichter tegen 
je geliefden aan en laat je meevoeren naar de jaren 
’40 door een zoetgevooisde stem terwijl de ooh’s en 
de aah’s je om de oren vliegen.

Geloof ons vrij: het zestal van SWING zal je niet 
alleen charmeren met zijn humor en doldwaze 
fratsen, maar je ook verliefd laten worden op zijn 
ongekunstelde authenticiteit. Laat je omhullen door 
de warmte, de speelsheid, de heerlijke dynamiek 
en frisse opgewektheid van Circus Ronaldo’s jonge 
garde, en ontdek het circus zoals niemand je ooit 
eerder toonde …

In samenwerking met CC ’t Vondel en CC De Meent.

Waar? Kasteel van Beersel, Lotsestraat 65, 1650 Beersel. 
Uur? Vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 maart 
telkens om 20 uur.  
Prijs? Basis: 20 euro; -21 jaar: 10 euro. 
Leeftijd? Vanaf 10 jaar.

Save the date: Strapatzen 2020!
Maak je klaar voor het leukste straattheater festival 
van het jaar! Zwier die agenda uit je tas, houd pen 
en papier in de aanslag en noteer alvast zaterdag 
22 augustus. Want dan komt Strapatzen weer 
naar onze gemeente en zorgen wij voor de meest 
spannende, bizarre, komische … acts voor het hele 
gezin! 

Tot dan!

CIRCUS
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Werk aan je studiemethode 
tijdens Sport-je-Slim!
Werk je hard maar haal je geen goede punten? Zijn je boekentas 
en bureau een puinhoop? Weet je niet hoe je aan de leerstof moet 
beginnen? Wil je jezelf goed voorbereiden op de overstap naar 
het secundair? In samenwerking met Sport-je-Slim organiseert de 
jeugddienst een vakantiekamp dat je extra kansen biedt om dit 
schooljaar te slagen en je voorbereidt op een succesvolle start van 
het volgende schooljaar!

Een gezonde geest in een gezond lichaam
Via de lessen studiemethode word je ondergedompeld in de wereld 
van ‘hoe studeren’. We grijpen alle kansen om de overgang van het 
6e leerjaar naar het 1ste secundair zo succesvol mogelijk te maken en 
laten studiemethoden van het 1e tot en met het 7e jaar secundair aan 
bod komen. 

Intellectuele inspanningen wisselen we af met lichamelijke 
ontspanning door middel van sport en beweging. En natuurlijk geen 
gezonde geest zonder gezonde voeding; daarom staan we ook stil bij 
de invloed van voeding op onze concentratie en het leren. 

Ouders betrekken en opvolgmoment
Het is belangrijk dat ouders hun kind kunnen ondersteunen in dit 
nieuwe studieproces. Daarom bieden we de laatste dag van het 
kamp de mogelijkheid aan de ouders om kennis te maken met de 
aangeleerde studiemethode. Maar dat niet alleen, na het kamp 
kunnen de deelnemers ook genieten van één opvolgmoment. 

Voor wie? 
Jongeren van 12 tot 16 jaar.
Waar? 
Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Wanneer? 
14 tot en met 17 april. 
Uur? 
Van 9 tot 16 uur. 
Opvang? 
Van 8 tot 17 uur. 
Prijs? 
120 euro voor inwoners – 140 euro voor niet inwoners  
(cursusmateriaal inbegrepen).

Zaterdag 14 maart

Groots gaming- 
toernooi voor 
tieners
Op zaterdag 14 maart organiseert 
de jeugddienst een groots gaming-
toernooi! 

Jongeren en mee-gamende  
(groot)ouders die een gooi willen 
doen naar de titel van ‘Beste Fifa2020-
speler’, krijgen de kans om zich te 
bewijzen. Om 18 uur starten de eerste 
wedstrijden. Het toernooi begint met 
poules van vier deelnemers, waarbij 
iedereen minstens drie wedstrijden 
speelt. Na de ‘poulefase’ plaatsen 
de beste spelers zich voor de ‘knock-
out fase’. De afvallers kunnen dan 
nog vrij spelen op de overblijvende 
PlayStations. Aan het einde van de 
‘Knock-out fase’ strijden de beste 2 
spelers op een groot scherm voor de 
eerste plaats. 

Waar? 
Jeugdhuis, Lotstraat 6,  
1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Inkom? 
3 euro. Voor die prijs krijg je meteen 
ook 3 drankjes. Inschrijven op 
voorhand is een must! 

jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be,  
T 02 370 28 81
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Respect in de sportclub: Samen in ’t Nederlands

Zondag 29 maart

Kleuterhappening 
Tijdens de kleuterhappening toveren we de sporthal 
om tot een groot speelparadijs. Springkastelen, 
puzzels, fietsjes, auto’s, bouwblokken, klim- en 
klauterparcours en nog vele andere spelen staan 
garant voor een spetterende namiddag voor uw 
kleuter. 

Wanneer? Zondag 29 maart van 14 tot 17 uur.
Waar? Wildersportcomplex, Sportlaan 11,  
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? 3 euro per kind, inschrijving ter plaatse.

Belangrijk: Kinderen moeten begeleid worden 
door een volwassene. Vergeet geen aangepaste 
schoenen voor in de sporthal! 

Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw, Sportlaan 11, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw, sportdienst@sint-pieters-
leeuw.be, T 02 371 14 20 

© johan Vanden Berghen

In september 2019 
startte de sportdienst 
in samenwerking met 
de dienst Integratie 
en erkende sport-
verenigingen met de 
campagne ‘Respect 
in de sportclub: Samen 
in ’t  Nederlands’. Via 
enkele acties trachtten 

we sportclubs te ondersteunen in de omgang met 
meertaligheid en alle leden en ouders, ongeacht de 
taal die ze spreken, de mogelijkheid te geven om 
zich te integreren in de sportclubs.

Boest! 
Vzw De Rand startte met ‘Boest!’: een campagne die 
talendiversiteit in beeld brengt en clubs ondersteunt 
om er op een goede manier mee om te gaan. Boest 
biedt tips om het Nederlands een duidelijke plaats 
te geven en kinderen en hun ouders een oefenkans 
Nederlands te bieden in de club. Voetbalclub 
SK Leeuw sprong mee op de kar en maakte samen 
met vzw De Rand een promofilmpje waarin ze tonen 
hoe ze nieuwe, anderstalige leden verwelkomen 
en hen wegwijs maken in de club. Check zeker de 
website www.boestjesportclub.be voor het filmpje 
van SK Leeuw en tips rond duidelijk taalgebruik 
binnen de sportclub!

IJsbrekers 
Een sportclub biedt niet alleen oefenkansen 
Nederlands voor kinderen maar ook voor hun 
ouders. Om anderstaligen een oefenkans te bieden 
ontwikkelden de sportdienst en de dienst Integratie 
bierviltjes waarop enkele eenvoudige vragen 
staan die het ijs breken en ouders met elkaar in 
contact brengen terwijl ze moeten wachten tot de 
training achter de rug is! Je vindt de bierviltjes in de 
cafetaria’s van de sportclubs en in verschillende 
cafés in onze gemeente. 

Infosessies 
Heldere communicatie en duidelijke taal zijn 
belangrijk in een sportclub. Daarom organiseert de 
sportdienst in samenwerking met vzw De Rand een 
infosessie rond duidelijke taal. Tijdens de infosessie 
leren sportclubs hoe en op welke manier ze het best 
met anderstaligen communiceren en keren ze terug 
naar de club met praktische tips!  

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die 
aan dit thema meewerkten en de acties onder-
steunden. We hopen dat deze acties in de toekomst 
verder worden gezet! 

sportdienst Sint-pieters-Leeuw, Sportlaan 11, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw,   
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 14 20


