
TRADITIONELE NIEUWJAARSRECEPTIE VAN DE GEMEENTE OP DE MARKT. 
De traditie van de gemeente Lennik om op nieuwjaarsdag om 11 uur een receptie aan te bieden aan zijn inwoners zal nu reeds
meer dan 20 jaar bestaan. Voor sommigen een onmogelijk uur, voor anderen een ideaal uur omdat men dit als laatste halte
beschouwd in de feestelijkheden en voor nog anderen een prachtig moment om Lennik stilaan te zien ontwaken uit de feest-
roes. Het is een feit dat deze receptie het uitgelezen moment is om mede-Lennikenaren te ontmoeten, te leren kennen en met-
een een voorspoedig nieuw jaar te wensen. Ook dit jaar was het niet anders. Velen kwamen even verpozen bij een lekkere
“druppel” , een tas soep, een tas “escargots” , een broodje. Door het zachte weer was er meer volk dan op vorige edities  De
Gronckelman hield er op de tonen van zijn saxofoon de sfeer in. Ook nieuwe Lennikenaren kwamen even de sfeer voelen en
we hopen dat ze meteen voelden : “ LENNIK LEEFT”. (enkele sfeerbeelden)

GAASBEEK …Het mooiste dorp van Vlaanderen

Gaasbeek behoort momenteel tot de 15 finalisten. In april 2008 start de verkiezing van het mooiste dorp van
Vlaanderen. Elk dorp wordt voorgesteld in het programma Vlaanderen Vakantieland op één, op Radio 2 en in Het
Nieuwsblad. Het grote publiek beslist welk dorp het mooiste is. Er kan online gestemd worden via www.hetmooiste-
dorp.be en via sms. Wij Lennikenaren stemmen  massaal voor Gaasbeek. Waarom? Omdat we fier zijn op Gaasbeek
met zijn grote troeven: het prachtige landschap, de rust, de gezonde natuur en de stilte. De historische rijkdom van zijn
kasteel en museum, baljuwhuis, OLV kerkje met omringende kerkhof, de pastorie, het typische dorpsplein. En ook de
museumtuin, de echte boerenpaarden, de grote boerderijen en 80 ha bos. Voeg daarbij de boerenmarkt, de antiekmarkt,
de Gaasbeekse feesten, de gezellige cafés en restaurantjes, de vele wandelaars en fietsers, en de vriendelijke mensen van
Gaasbeek. Gaasbeek leeft! Uitgeverij Lannoo brengt in april een praktisch overzichtboek uit van de mooiste dorpen.
De Lennikse Erfgoeddeelraad zal instaan voor de ondersteuning en  bekendmaking  van Gaasbeek… het mooiste dorp
van Vlaanderen. Zie op www.hetmooistedorp.be en klik op Gaasbeek.
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