
TRADITIONELE NIEUWJAARSRECEPTIE VAN DE GEMEENTE OP DE MARKT. 

Geen nieuwjaar zonder de traditionele nieuwjaarsreceptie op de markt van Lennik. Verscheidene Lennikenaren trotseerden

de koude om toch aanwezig te zijn op dit gezellig samenzijn. Sommigen hadden zelfs een speciaal vervoermiddel, namelijk

een koets met gespan, uit de schuur gehaald om met een zekere “presence” aan de receptie deel te nemen. 

Het is een feit dat deze receptie het uitgelezen moment is om mede-Lennikenaren te ontmoeten, te leren kennen en meteen

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. 

KUNST OP KOMST IN LENNIK ! 

Kunst op Komst is een wedstrijd georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant en Radio 2 Vlaams-Brabant waarbij alle
Vlaams-Brabantse gemeenten hun kandidatuur kunnen stellen om op een geschikte locatie in de openbare ruimte een
monumentaal beeld te plaatsen. Het beeld wordt in opdracht van de provincie uitgevoerd en zal gemaakt worden door Jan
De Wachter. De naam van het kunstwerk is “Dansant”. De laureaat met de hoogste score krijgt het beeld, dat eigendom blijft
van de provincie, permanent in bruikleen. 
Het beeld wordt tijdens een groots volksfeest op de bekroonde locatie geplaatst. Tijdens dit feest
worden de tweede en derde laureaat gehuldigd met een origineel kunstwerk. 
De keuze van de locatie gebeurt door een jury in verschillende stappen en dat proces wordt begeleid
door de provincie Vlaams-Brabant en Radio 2 Vlaams-Brabant, tot en met de plaatsing. 
De bedoeling is de hedendaagse beeldende kunst dichter bij het publiek te brengen en Vlaams-Brabant
te laten uitgroeien tot een openluchtpark met prachtige beelden, verspreid over de hele provincie,
dichtbij de bevolking die actief meehelpt aan de keuze van de beste locatie.
De kandidatuur van de gemeente Lennik werd onlangs weerhouden en we zitten momenteel in de eindfase van zes
gemeenten waarvan er nog drie dienen af te vallen vooraleer de eindstrijd aanvat. Bedoeling is om het beeld te plaatsen
tussen de twee drukke plaatsen van het centrum van Lennik, namelijk op het nieuw aangelegde kerkhof.
Laten we dus allen duimen dat de kandidatuur van Lennik wordt weerhouden en we in de herfst het kunstwerk kunnen
onthullen.  


