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DE VAKANTIEKRANT
VOOR KINDEREN VAN LENNIK

Hallo, hier is hij weer. 

Kleine Pijl nodigt alle jongeren (drie leeftijdscategorieën)  uit om oplossingen te vinden. 

Aan elke leeftijdscategorie zijn vijf prijzen verbonden. Waag je kans!

Prijzen af te halen tijdens eetfestijn van LENNIK 2000 – Gratis dessert voor alle deelnemers

Oplossingen bezorgen voor 31 augustus aan (kopieren mag):

Bea Van Dingenen      Opperbusingenstraat 24     1750 Lennik  of

Anne Wyckmans     Palokenstraat 19   1750 Lennik   

Welke twee kastelen zijn precies hetzelfde?
Zet een kruisje in de twee poorten of zet een cirkeltje rond het nummer 

(van 7 tot en met 10 jaar)

Toon jij het paardje de weg naar de wei?
Kleur de weg groen!

Tot 7 jaar 

Vind alle juiste antwoorden en win een boekenpakket

Voor kids van 10 tot en met 14 jaar – Juiste antwoorden te vinden op: www.lennik2000.be

I01I Het actieweekend voor Gaasbeek ‘Mijn mooiste dorp’ op 25, 26, 27 april 2008, viel

samen met de week van de amateurkunsten. Hoe heette de tentoonstelling met werken

van Lennikse kunstenaars die gedurende die drie dagen te bewonderen was in de oude

pastorie en de kerk van Gaasbeek?

I02I Zoek het infoblad nr. 3 van 2008. Op de voorpagina staat een vraag. 

Wat is het antwoord op die vraag?

I03I Op welke dag valt dit jaar de jaarmarkt? Dag + volledige datum.

I04I In Lennik kan je lid worden van een cultureel-historische kring voor het Pajottenland. 

A. Naar wie werd deze kring genoemd?

B. In welk jaar werd deze kring opgericht?

I05I De beschuttende werkplaats in de Lt. Jacopsstraat heeft zijn activiteiten opgesplitst in

twee afdelingen. Welke twee afdelingen?

I06I Het streekproductencentrum in Halle heeft een eigen aperitief geproduceerd op basis

van rode kriekenwijn. Geef de naam van dit aperitief.

I07I Op welke dagen kan je in Oxfam-Wereldwinkel altijd terecht voor (h)eerlijke en

verrassende aankopen? 

I08I Lennik heeft een eigen wapenschild. Hoeveel hoofden tel je?

I09I Mol is de afkorting van een zeer belangrijke organisatie in Lennik. Welke organisatie?

I10I Een regionaal landschap is een samenwerkingsverband voor natuur- en landschaps-

zorg. Verschillende besturen en verenigingen werken hiervoor samen.

Tot welk regionaal landschapsgebied behoort Lennik?

…………………………………………...………………………………………………..

Jouw naam en adres:…………………………………………………………………….

Antwoorden: 1………………… 6………………………….

2………………… 7………………………….

3………………… ………………………….

4A………………. 8…………………………

4B………………. 9…………………………..

5………………… 10…………………………

Hopelijk niet te moeilijk ! ?

Prettige vakantie !!!
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