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Sirejacob:
de andere weverij in Ruisbroek
De fabriek van Rey is dé linnenweverij waarover we altijd spreken als we het over de geschiedenis van Ruisbroek
hebben. Ze heeft dan ook een grote invloed gehad op de ontwikkeling van Ruisbroek: van grootste werkgever tot
inrichter van onderwijs en drijvende kracht achter vele verenigingen. Ze bepaalde het ritme van het leven in het dorp.

De familie Sirejacob

Gouden Medaille

Maar wist je dat er nog een weverij was in Ruisbroek?
In de Vorstsesteenweg was er nog de kleine weverij
van de familie Sirejacob.

Een van de weinige dingen die we uit deze korte
tekst kunnen afleiden, is dat er in de weverij doeken
gemaakt werden in damast, een specifieke weef
techniek. Blijkbaar was de kwaliteit van dit damast

De familie Sirejacob heeft veel minder sporen nage
laten dan de familie Rey, waarvan de nazaat van
daag nog burgemeester is in buurgemeente
Drogenbos en er in het kasteel woont.
Over de weverij weten we niet veel: Armand Sireja
cob was er eigenaar tot aan zijn vroege dood in
1907. Ze bleef nog een tijdje open, wat deze unieke
foto van 23 september 1913 bewijst. Op het bordje
staat nog de naam Weverij Sirejacob, maar daar
onder de naam van de nieuwe eigenaar Plumerel.
Malevez is de ingenieur die de weefgetouwen moet
laten draaien, zowat de belangrijkste functie in de
fabriek.
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Toeters en bellen! We hebben de winnaar
van onze jaarlijkse Erfgoedquiz!
36 Leeuwenaars vonden het juiste antwoord:
‘Erfgoed verbindt. Want in het erfgoedverhaal
passen we allemaal’. Wij lootten er met
onschuldige hand 3 gelukkigen uit.

© fam. Mousky

best goed, getuige de medailles die Armand Sireja
cob kan voorleggen. De medailles werden gewon
nen op internationale beurzen waar de industriëlen
aan deelnamen om hun producten in de kijker te
zetten. In 1888 behaalde Armand Sirejacob in Brussel
alvast een gouden medaille!

Grafsteen
Verder weten we bitter weinig over de arbeiders en
eigenaars. Enkel een grafsteen op de begraafplaats
van Ruisbroek herinnert nog aan de doortocht van
de familie Sirejacob. Deze is centraal gelegen, vlakbij
het kruis in het midden van het oude deel. Het is een
simpele zerk, versierd met een wapenschild.
De gebouwen van de weverij zelf staan wel nog
statig overeind in de Vorstsesteenweg, als mooie her
innering aan ons industrieel verleden.

© Evelien L'Ecluse

De hoofdprijs gaat naar Evelien L’Ecluse.
Zij wint een streekproductenpakket vol
Leeuwse biertjes ter waarde van 120 euro.
Aline Vansevenant, die als tweede uit de bus
kwam, kan rekenen op een biermand van
60 euro en Monik Thibaut mag de kurken trek
ken van de biertjes in de mand van 30 euro.
Dat worden gezellige avonden! Van harte
gefeliciteerd aan de winnaars en veel plezier
met jullie prijs!
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REGLEMENT
SUBSIDIE
REGLEMENT

Subsidies voor de Leeuwse jeugd

Kadervormingstoel
Nieuw reglement, extra kansen!

Subsidies voor erkende jeugd
vereniging

Het lijstje is lang, maar omdat we
het belangrijk vinden dat jullie
weten dat erkende jeugdvereni
gingen aanspraak kunnen maken
op verschillende subsidies geven
we ze even mee. Zo is er een wer
kingssubsidie voor jeugdverenigin
gen en jeugdhuizen, een subsidie
voor gekwalificeerde begelei
ding, een kampsubsidie, een
impulssubsidie kwaliteit en een
subsidie voor jeugdwerkinfrastruc
tuur. Lees online zeker even na
waar je als vereniging aanspraak
op kan maken en hoe je dat
doet!

Moet stimuleren om een vormingen
--> subsidie van 75% van de kosten

© Deridderphotography

gstoelage?

Je hoorde het misschien al: het
gemeentebestuur van Sint-PietersLeeuw investeert heel wat in de
Leeuwse erkende verenigingen
n vormingen
volgen.
door dete
bedragen
van de subsi
dies op te trekken (lees infoLeeuw
n de kosten
150)
pg. 9).(max.
Dat geldt dus
ook voor
onze jeugd! Wij zetten voor jou
enkele van de subsidies voor het
jeugdwerk op een rijtje.

€

Jongeren tussen 15 en 30 jaar die
wonen in Sint-Pieters-Leeuw en lid
zijn van een erkende jeugdvereni
ging of geen inwoner zijn, maar
wel lid van een erkende Leeuwse
jeugdbeweging, kunnen hiervoor
een subsidie krijgen. De subsidie
bedraagt maximum 75 % van de
kosten, met een maximum van
150 euro per kalenderjaar.

De startsubsidie
Met de startsubsidie willen we
nieuwe, niet erkende jeugdinitiatieven zoals jeugdverenigingen,
jeugdhuizen of andere jeugdiniti
atieven, een duwtje in de rug
geven om hun werking op te star
ten en uit te bouwen!

Voor jongeren tussen

De kadervormingstoelage

Phoe, een ingewikkeld woord
he?! Maar moeilijk is het inhoude
lijk niet! Eigenlijk willen we jonge
ren s timuleren om vormingen te
onen in Sint-Pieters-leeuw
en in
volgen die de kwaliteit
van het
jeugdwerk
verbeteren.
rkende jeugdvereniging zitten

De startsubsidie bedraagt
1.200 euro.

15 en 0 jaar

of
inwoner zijn maar lid van een

nde leeuwse jeugdbeweging.
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De projectsubsidie
Deze subsidie werd speciaal in
het leven geroepen voor waardevolle, vernieuwende of aanvullende projecten voor kinderen en
jongeren. Winst maken is niet het
doel van dit project. De focus ligt
op activiteiten met een verbin
dende, recreatieve, vormende,
creatieve en/of artistieke functie.

die wonen in Sint-Pie

een erkende jeugdve
of

geen inwoner zijn m

erkende leeuwse jeu

lage?

n te volgen.

€

Deze subsidie
kan aangevraagd
(max.
150)

worden door verenigingen of een
groep van minstens 5 initiatief
nemers waarvan minstens 40 % in
Sint-Pieters-Leeuw woont.

Verteltocht ‘Waar is de draak?’
… in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw en het Colomapark!
Van 1 tot 31 maart kan je aan de hand van grote vertel
platen de belevenissen van de drie ridders volgen op hun
zoektocht naar de draak. Het volledige verhaal van de
bekroonde auteur en illustrator, Leo Timmers, komt tot leven
op een korte wandeling van 1,5 km doorheen het Coloma
park. Na plaat 16 eindigt de tocht aan de toekomstige
bibliotheek.
Trek je wandelschoenen aan en ga eropuit met je kinderen!

De jubileumsubsidie
Een goed feestje? Daar houden
we toch allemaal van! Ben je een
erkende vereniging en besta je
25 jaar of een veelvoud hiervan?
Dan kan je een bijdrage vragen
voor de jubileumviering! Dat is
een vast bedrag van 250 euro of
een receptie aangeboden door
het gemeentebestuur.

Beginpunt: hoofdbibliotheek, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Meer uitleg en een plannetje van de route vind je op
https://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/jeugdboeken
maand

© Leo Timmers

Heb je een goed idee voor
een tof project voor kinderen
eters-leeuw
en in
of jongeren, neem dan con
tact op met de jeugddienst.
Je kan het volledige regle
ereniging
zitten
ment nalezen op
www.sint-pieters-leeuw.be/
jeugd
jeugddienst,
Lotstraat 8, 1600 Laekelinde,
02 371 28
80, jeugddienst@
maar lid Tvan
een
sint-pieters-leeuw.be

ugdbeweging.
‘Waar is de draak?’ Vertelt het verhaal van drie
guitige ridders die van de koning op zoek moeten
naar een draak. Met een kaars in de hand gaan ze
midden in de nacht op zoek. Al snel vinden ze het
gevaarlijke beest, maar in het donker is niets wat het
lijkt.
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De jeugdboekenmaand bestaat 50 jaar!
Om dit te vieren trakteert de bib je op
enkele leuke spelletjes. Speel je mee?

1.
2.
3.
4.
5.

Hmm, welk
woord zit
daar verstopt?

6.
7.
8.

1. Vul aan: ‘De jeugdboekenmaand bestaat 50 jaar, dat moeten we...!’
2. Vul de de titel van dit populaire boek aan: ‘De waanzinnige ...
van 13 verdiepingen.’
3. Hoe noem je iemand die de tekeningen maakt van een boek?
4. In welke maand is de jeugdboekenmaand?
5. Welk trio uit de bekende Ketnet serie woont in Schemermeer?
6. Wie is de auteur (voornaam) van ‘Waar is de draak’?
Tip! Je kan dit verhaal tijdens de verteltocht van de
jeugdboekenmaand ontdekken!
7. Welke stripreeks werd gebaseerd op een game waarbij
vogels gekatapulteerd worden naar groene varkens?
8. Wat was vorig jaar het thema van de jeugdboekenmaand?
Woord! Wat kan er als afsluiter op een groot feest niet ontbreken?
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Deze twee werelden
lijken erg op elkaar,
maar ze zijn niet
helemaal hetzelfde!
Zie jij de zeven
verschillen?

Illustraties: Leo Timmers
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Er ontbeekt nog
één puzzelstukje.
Vind je het juiste
puzzelstukje?

Roekoe

Zoek samen met
Clara de duif
naar de volgende
woorden:

HOERA
PLEZIER
LEZEN
FEEST
BOEKEN
VIEREN
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Ik heb zin
om te lezen!
Wijs je me
de weg?

O nee,
mijn schaduw
is er vandoor!
Welke schaduw
is mijn enige
echte schaduw?
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