
Waarschijnlijk zegt u het  luidop. Eindelijk is de miserie  bijna gedaan. De bijhorende beelden zijn bijna verleden tijd. Gedaan
met modder, omleidingen, vuile voeten, enz…… Nog even op de tanden bijten. 
De werken begonnen net voor de vakantie van 2006 en zouden tot einde 2008 duren. Grote onzekerheid. Welke avonturen
gaan we beleven ? Het volledige verkeersinfarct in het centrum ? Het stilvallen van het “leven” ?
Het is allemaal mooi “geen omelet zonder eieren te breken” maar we zitten hier toch maar ! 
Dankzij twee relatief droge en vriesvrije winters kon men vlugger opschieten dan verwacht en zullen de werken
6 maand voor de voorziene datum beëindigd zijn. Dan nog even alle infrastructuur in orde brengen en de nodige bewegwij-
zering en …..klaar is kees !  Het resultaat mag gezien worden. 
LENNIK2000 steekt het niet onder stoelen of banken. We zijn ook zeer gelukkig dat alles relatief vlot is afgewerkt.
LENNIK2000 is er zich degelijk van bewust dat er her en der wel enkele mankementen zullen zijn. Wie ooit bouwde zal het
beamen : “als ik een tweede keer bouw zou ik dit niet meer doen of dat wel doen”. LENNIK2000 zal dan ook luisteren naar
de opmerkingen en waar het mogelijk is bijsturen tot nut van iedere LENNIKENAAR. 

Erik O (Fractieleider) 

Traditiegetrouw  is er begin maart de overbekende mosselkermis met de overheerlijkste mosseltjes.
Dit is de uitslag van onze tombola. De prijzen worden binnenkort thuis bezorgd /werden reeds bezorgd door Ernest Vankelecom :

Bloemstuk (Vergeet-Me-Nietje):
Eric Bloem, Sint-Kwintens-Lennik ;

Voedingskorf  (Tondeur):
Wim Van Belle, Sint-Pieters-Leeuw ;

waardebon  1 week Lloret De Mar (Spanje), Rantour:
G. Cox, Beert - Joost Hanssens, Sint-Martens-Lennik -
Jean Van Vlaenderen, Eizeringen-Lennik ;

SENSEO – koffietoestel:
Koen Van der Meulen, Gaasbeek-Lennik ;

Eetservies  (20-delig):
Lieve De Coster, Sint-Martens-Lennik - Viviane Van Audenrode, Liedekerke ;

CD-speler + wekkerradio:
Mimi Durang, Anderlecht ;

Koffiezetapparaat:
Yves Panneels, Eizeringen-Lennik ;

Geschenkpakket bier  Vlaamse Leeuw:
Marie-José Van den Borre, Liedekerke - Luk Van Eeckhoudt, Gooik -
Nicole Segers, Sint-Martens-Lennik - Hugo Cornelis, Dworp - Robert Crabbe, Roosdaal ;

fles  CHAMPAGNE  LENNIK 2000:
Maria De Moyter, Sint-Martens-Lennik

OEF!

MOSSELFESTIJN LENNIK2000

* Schrijf in op onze elektronische Nieuwsbrief!
* Contactinfo van gemeentediensten, huisarts van wacht, enz.
* Bevoegdheden & samenstelling van Schepencollege, OCMW 
* De Lennikse gemeenteraadsleden: rangorde, voorkeurstemmen, opvolgers
* Lennikse links op het internet. Exclusieve luchtfoto’s van Lennik.
* Lennikse activiteitenkalender. Werken in Lennik. 
* Herbekijk de uitgaven van dit infoblad van LENNIK 2000, van 2001 tot nu!

RIJK AAN INFO: ONZE WEBSITE: www.lennik2000.be


