
Tevens moeten we alert zijn opdat ons cultureel
erfgoed niet verkwanseld wordt en dat alle middelen
stipt worden aangewend om het in  stand te houden.
Ik zou willen stellen dat we uit de zaak “Klosken”
onze lessen moeten trekken om in de
toekomst veel korter op de bal te spelen en niet te
lichtzinnig om te gaan met bepaalde bouwprojecten.
Zonder dat men het weet breekt men de ziel van een
gemeenschap en wordt de vervreemding standaard.

In deze context laten we graag het woord aan Hans
Van Lierde, archeoloog, lid van verschillende
archeologische verenigingen, de Lennikse heemkundi-
ge kring Andreas Masius en reeds geruime tijd
bestuurslid van LENNIK2000. Hij hielp ondermeer bij
het samenstellen van het boek “Pajottenland een land

om lief te hebben. Een succesboek waarvan er op de
korte tijd reeds meer dan 1600 stuks zijn verkocht en
die waarschijnlijk zal herdrukt worden. Hij zal het
hebben over ons Pajottenland en de bescherming van
ons erfgoed.

Mag ik tenslotte nog iedereen bedanken voor de komst
naar onze receptie. Ook een dankwoord gaat naar de
ploeg die voor de hapjes en de drankjes zorgt.
Tevens ook een welgemeend bedankt aan de sympathi-
santen die steeds bereid zijn in de bres te springen bij
het plakken en verspreiden van verkiezingsdrukwerk ,
het inrichten van eetfestijnen en zo veel meer.
Aan u, Hans. 

WEETJES
Kromme palen enz….. Sommigen stellen zich de vraag ….“Hoe komt het toch dat er een scheve paal staat aan de
sporthal en er zelfs één ontbreekt ? ” Een gegronde vraag want zelfs gemeenteraadsleden hebben hier een probleem
mee….. Maar in het laatste geval is het meer een feit dat ze het ofwel niet snappen of niet willen snappen.  De
bouwheer, het Vlaamse gewest is eigenlijk de eigenaar van de weg en deze weg is nog niet opgeleverd. Dus
is de aannemer nog steeds de eigenaar van alle uitrusting. Het is dan ook maar logisch dat hij de weg in perfecte
staat zal zetten op het moment dat hij de weg oplevert aan het Vlaams gewest. 

Stem en maak Gaasbeek tot het mooiste dorp van Vlaanderen : Gaasbeek werd genomineerd tot één van de 15
mooiste dorpen van Vlaanderen ! Maar Gaasbeek is meer waard ! Stem vanaf zaterdag 26 april 19uur tot
woensdag 30 april 12 uur voor Gaasbeek en maak deze fantastische gemeente tot één van de 5 finalisten. Uit deze
vijf finalisten kies je vanaf 24 mei 19 uur tot woensdag 28 mei 12uur door opnieuw te stemmen.
Dus STEMMEN, STEMMEN, STEMMEN via www.hetmooistedorp.be of via SMS

VAN HOREN ZEGGEN……………….


