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In de Hoek van L.E.N.N.I.K. 2000
KINDEREN EN OUDERS VAN LENNIK - DIT BLIJFT JULLIE HOEKJE

“‘t Wordt koud,” zegt mijn zus.
“Ha, de haard brandt,” zegt mijn schoonbroer.
We maken een halve kring rond de haard. Mijn zus en ik
lachen naar elkaar. Hebben allebei op hetzelfde moment
een gevoel van herkenning. Vroeger... weet je wel.
Ze geeft me een plat pak met een strik. “Hier, voor u. ‘t
Heeft een tijdje geduurd. 
Een laat verjaardagsgeschenk moet je maar denken.”
Ik heb het moeilijk met cadeautjes krijgen. Nog steeds
word ik verlegen en nieuwsgierig tegelijk. Zeker als je
weet dat het een doordacht cadeautje is. Bij mijn zus is het
dus altijd zo.
Een cadeautje... daar zit een heel verhaal achter.
Ik peuter het papier los en slik. Hoe heeft ze? Waar heeft
ze?
Ik kijk van de foto naar mijn zus en weer terug.
Haar mond staat triomfantelijk en haar ogen vragen. 
“Hewel? Die foto nog nooit gezien zeker? 
Augustus 1958,  jaar van den Expo. ‘t Stond er achterop.”

Mijn moeder ligt op haar buik tussen de dennenbomen.
Mijn twee jaar oudere broer en ikzelf zitten... liggen... half
overeind en kijken met open mond naar haar.
Twee kinderen die vol verbazing naar een verhaal luister-
den.
We voelden de hete zomer niet meer.
Ze vertelde het verhaal van ‘het jongetje met de houten
kop’ van Tagore.
Rabindranath Tagore!
Ik dacht toen nog... dat ze ook die naam zelf verzon.

Ik ruik hars. Voel terug de dennennaalden door de deken
in mijn benen prikken.
‘Daarna’  moesten we haar helpen om recht te komen.
“Nu is mijne voorschoot verimpeld,” zei ze.
Ik keek naar mijn schoenen waar vader de toppen van
afsneed omdat mijn tenen te rap groeiden. “Kom,” zei
mijn broer toen en hij trok al terug aan mijne paarden-
staart.
“We gaan verder aan onze puzzel werken.”

“Nu ni sentimenteel gaan doen, he,” zegt mijn zus. “Vertel
eens iets.”
Ik knik: “Er was eens een moeder en die droeg altijd een
schort met blauwe ruitjes...”
“Dat klopt,” antwoordt mijn zus. “En die schort rook
naar soep!” 
“Die schort rook naar THUIS,”
zeg ik.
“Der wordt ni veel soep meer
gemaakt tegenwoordig,” zegt
mijn schoonbroer.
We kijken allemaal naar ‘t vuur.
Soms zijn nog meer woorden
overbodig.

Reacties mogen altijd naar:
Anne Wyckmans - Palokenstraat 19 - 1750 Lennik

annewyckmans@hotmail.com

GEMEENTE LENNIK WIL CULTUUR OP DE KAART ZETTEN

In de speech van schepen van Cultuur Geert De Cuyper ter
gelegenheid van de opening van de Lennikse boekenbeurs
lichtte hij het cultuurbeleid van de gemeente toe :
“Lennik is gelegen op het raakvlak tussen landelijkheid en
verstedelijking. Door haar centrale ligging en haar centrum-
functie in het Pajottenland heeft Lennik een belangrijke cul-
turele trekkersrol binnen de hele regio. Lennik wil niet alleen
het hart van het Pajottenland zijn, maar ook de gemeente zijn
met een hart voor het Pajottenland. Lennik heeft eveneens
een hart voor het Kasteel van Gaasbeek. Het gemeentebe-
stuur was dan ook zeer verheugd met dit Kasteel een samen-
werkingsovereenkomst te kunnen ondertekenen waarbij
ondermeer iedere inwoner van Lennik het kasteel gratis kan
bezoeken op vertoon van de identiteitskaart. Dit initiatief
toont de verbondenheid aan tussen onze gemeente Lennik en
het Kasteel van Gaasbeek, weliswaar een monument van de
Vlaamse Gemeenschap, doch gelegen op het grondgebied van
de gemeente en waaromtrent menig onder u goede jeugdher-
inneringen aan hebben. 

Wat het werkterrein geschiedenis betreft verwijs ik naar de
talrijke publicaties van de Andreas Masiuskring. Recentelijk

heeft deze vereniging nog actief meegewerkt aan de realisatie
van de monumentenbordjes die binnenkort aan een dertien-
tal belangrijke gebouwen in onze gemeente zullen opgehan-
gen worden. Wat betreft kunst verwijs ik naar het
Gemeentelijk Cultuurbeleidsplan dat opgesteld werd voor de
periode 2004-2007 en waarbij een hoofdstuk gewijd werd
aan de “cultuurcreatie”: elke inwoner van Lennik heeft de
kans om het creatieve in zichzelf tot ontplooiing te brengen
en te tonen. Hiervoor verwijs ik naar het nieuw initiatief dat
in 2003 genomen werd in het kader van de Week van de
Amateurskunsten en waarbij een 15-tal kunstenaars woon-
achtig in onze gemeente gedurende een gehele week hun cre-
aties hebben tentoongesteld in de Pastorie en de vroegere
gemeenteschool van Gaasbeek. Een waar succes dat meer dan
800 bezoekers heeft gehad. Dit initiatief zal tweejaarlijks her-
haald worden. Een volgende editie is bijgevolg voor april-mei
2005 voorzien. Intussen zullen wij aan de Lennikse kunste-
naars, waarschijnlijk vanaf volgend jaar, de mogelijkheid bie-
den om gedurende enkele weken enkele van hun kunstwer-
ken tentoon te stellen in de gemeentelijke gebouwen, zoals
het gemeentehuis. Wat taal betreft wens ik even stil te staan
bij een initiatief dat dit jaar door de Cultuurraad werd opge-
start en waarbij de inwoners van Lennik een zo gevarieerd
mogelijk kwalitatief cultuuraanbod wordt geboden. Iedereen
gaat niet zo gemakkelijk individueel een concert of een
toneelstuk bijwonen, dikwijls omdat er niet steeds een bus-
verbinding is. Wie vanop de Markt van Lennik Ninove,
Ternat of Dilbeek wil bereiken moet al een hele heksentoer
uithalen om tijdig op de evenementen aanwezig te zijn, om
dan nog niet te spreken van de terugkeer naar huis. Om dit
te verbeteren heeft de Cultuurraad dit jaar het initiatief geno-
men om in groep en met de bus enkele cultuuruitstappen te
organiseren waarbij de kosten van de bus ten laste zijn van
de gemeente en waarbij er eveneens vanwege de gemeente een
financiële tussenkomst is in de toegangsprijs. In het kader
van deze uitstappen werden met succes theater en concerten
bijgewoond in Ninove, Dilbeek en Brussel” aldus de schepen.
We willen opmerken dat begin december een opvoering
wordt bijgewoond in het Paleis voor Schone Kunsten waar-
over meer in het gemeentelijk informatieblad.

In het kader van zijn 1-jarig bestaan organiseert
De Lennikse Schaakclub “Remise”, op de dag
van de jaarmarkt, een “simultane schaakpar-
tij”*  tegen een Belgische grootmeester (zie ook
vorig nummer). 

Deze simultane schaakpartij gaat dus door op
27 november 2004, rond 11.00 uur (na de ope-
ningsreceptie van de jaarmarkt) in de raadzaal
van het Gemeentehuis. 

De deelname is gratis.
U kunt zich inschrijven door te mailen naar
bulent.samanli@skynet.be met vermelding van
de gevraagde gegevens of door gewoon te bellen
naar: Tel: 02/532.04.73

Namens de Lennikse Schaakclub “Remise”
Bülent SAMANLI 

Gemeenteraadslid Lennik2000

KEN UW GEMEENTE
Tijdens de jaarmarkt bent u uitgenodigd in het
gemeentehuis om te komen kijken naar 10
foto’s uit Lennik. Onder de noemer “ blikken-
vangers” tonen we U gebouwen, monumenten,
kunstwerken... uit onze gemeente waar U regel-
matig voorbij komt. Toch is het even nadenken
om de juiste naam bij de juiste foto te plakken.
De winnaar ontvangt een mooie prijs.

Na foto’s van de kapellekes en de café’s nu
“blikkenvangers.”
Tot dan. 

Guido DIEUDONNÉ
Bestuurslid Lennik2000




