
IN DE HOEK VAN LENNIK 2000
December!
Naar mijn gevoel, de vreemdste maand van het jaar.
Een maand waarin ik steevast terugblik op het bijna voorbije
jaar en constateer hoe bitter weinig, goedbedoelde januari-
wensen en –voornemens, een waardige plaats kregen.
Ik ga mijn wensen voor het nieuwe jaar streelzacht formule-
ren en de wensen die ik ontvang, heel voorzichtig en warm
koesteren. 
Ik mocht dit jaar ondervinden hoe waardevol en broos een
wens kan zijn.

Intussen wacht ons wel nog de zware taak deze maand te
trotseren.
Aangezien ik ‘zoet’ ben, krijg ik op 6 december een overrom-
peling van lekkers. 
Een straf van Sint-Niklaas voor iemand die net zeven kilo
kwijt is. Ik zal mij er noodgedwongen bij neerleggen. Een
‘roe’ krijg ik nooit. Daar ben ik niet stout genoeg voor.
Het meeste ‘speelgoed’ ging met de kinderen de deur uit.
Datgene wat ik nog in dozen bewaar, wordt door de
kleinzoon met veel liefde bepoteld. Nieuw speelgoed komt er
niet meer in tenzij het als pakje onder de kerstboom mag
liggen om daarna te verdwijnen.
Na het vertrek van Sint-Niklaas en zijn knecht komt het
volgende decemberprobleem. 
Een kerstboom met de nodige, steeds weerkerende, vragen in
huis halen. Een echte, een valse, een grote, een kleine, een
dikke, een dunne, een voetkruis, een wortel, een groene, een
blauwe, een vroege, een late, een goedkope, een dure, zilveren
ballen, gouden ballen, breekbare ballen, engelenhaar,
slingers, echte kaarsjes, valse kaarsjes, lichtjes, met kerststal, 

zonder kerststal, kribbe eronder, kindje erin, kindje pas op de
25ste, schapen, hond, os, ezel, wattensneeuw, koningen ver
weg, koningen dichtbij…. 
Elk jaar opnieuw die vraag of het in Bethlehem wel zo koud
is in december. Temperatuur rond de 10° C. zou kunnen.
Geen sneeuw dus of toch wel? 
Hoe zit dat dan met die kerstliedjes? Die spelen op veilig: ‘Het
regende, ’t sneeuwde, het was er zo koud.’ Daar kan je dus
alle kanten mee op.
Hilarische toestanden die allang niets meer met godsdienst te
maken hebben.

En dan komen we aan ‘het eten’!
We behoren tot Bourgondische families en dat zullen we
geweten hebben. 
Buiten het feit dat we vanaf half december al twee eindejaars-
etentjes van verenigingen in de agenda zien staan,
komen ook de niet te tellen familiebijeenkomsten bangelijk
dichterbij.
Kerst en Nieuwjaar vallen midden in de week. Ideaal om
meteen ook wat extra feestjes in de weekends vast te leggen.
Een economische crisis weegt niet zwaar genoeg door om ons
te weerhouden. 
De weegschaal moet een periode de kast in. 
Tegen half januari slaken we een zucht van opluchting. 
Oef, voorbij!
En nu maar hopen dat u en wij die zware decembermaand
nog dikwijls mogen beleven.

Reacties naar: Anne Wyckmans - Palokenstraat 19
1750 Lennik - 02/532 05 12 - annewyckmans@hotmail.com

JAARMARKT 2008 

Traditiegetrouw was LENNIK2000 aanwezig op de jaar-
markt met verschillende gadgets en tevens zijn jaarmarkt-
kroeg waar men rustig een praatje kon hebben met de
gemeentelijke mandatarissen. 
Ook u was welkom. Misschien een afspraak volgend jaar op
de 60ste jaarmarkt ???

UITSLAG TOMBOLA ETENTJE LENNIK2000
Oplossing : Gewicht hesp 6252 gram

Bloemstuk  Vergeet-Me-Nietje Marc O - Lennik

Hesp Gaston O - Lennik

Wintersport-vakantie Kris Sommerijns - Buizingen •• Yves Panneels - Lennik
Dirk Torfs - Gooik •• Marie-Louise Stevens - Lennik
Emmunuel Vossen - Lennik •• Jean De Saeger - Gooik

Senseo-koffietoestel Michel Roten - Lennik

Stofzuiger Luc Bosmans - Lennik

Hogedrukreiniger Jonas Verstockt - Gooik

Friteuse-toestel Josephine Rooseleir - Lennik

Digitale videocamera Marc O - Lennik

Geschenkpakket bier Vlaamse Leeuw Gettemans-Wauters - Lennik
Stefaan Jans - Lennik

Fles champagne LENNIK 2000 De Raedt-Felis - Halle


