
WINNAARS TOMBOLA MOSSELFEEST 2009
Tientallen eters meer op het Groot Mosselfeest van LENNIK 2000 ! Waarvoor dank ! 

Els Wauters,  Eizeringen-Lennik
Café De Snelle Duif, SKLennik
Cindy Wauters, Gaasbeek
Lisette Lafruit, SMLennik
Marc Wijns, Eizeringen-Lennik
Jeroen O, SMLennik
Myriam Lembrechts, Berg-Kampenhout
Jos De Smet, SMLennik
Liesbeth Van Belle, Elingen
August Denayer, SMLennik
Marie-Louise Renders, Elingen
Martien Van Kelecom, Gaasbeek
Michaël De Leener, Schepdaal
Johnny Van der Steen, Eizeringen-Lennik
Anneleen Claes, SKLennik
Marijke Vansteenbrugge, Lennik

werden getrokken uit de doos tombolabriefjes en wonnen: een bloemstuk, friteuse, reiswaardebons voor 1 week Spanje,
een koffiezetapparaat, reiskoffer, bierpakketten Vlaamse Leeuw, flessen champagne van LENNIK 2000 en een cd-rek. 

VLAANDERENS STRAFSTE CAFÉ LIGT IN LENNIK ! 
Vorig jaar steunden we de campagne om Gaasbeek te verkiezen als “mooiste dorp”. In maart was er nu opnieuw een
nationale verkiezing van Vlaanderen Vakantieland, met een Lennikse finalist. Voor de “strafste cafés” was het Eizeringse
dorpscafé “In de Verzekering tegen de Grote Dorst” geselecteerd. Deze typisch Pajotse herberg aan het kerkpleintje speelt
al sinds 1842 een belangrijke rol in het dorpsleven van Eizeringen. (Er werd trouwens ook nog een flink stuk voorgeschie-
denis van LENNIK 2000 geschreven).
Naast het sfeervol interieur bij de Leuvense stoof, is “de Verzekering”
vandaag echt een huis van promotie en vakkennis rond de authentieke
traditie van geuze en kriek, unieke streekproducten. Geen wonder dat de
herberg ook toeristen van overal en zelfs regelmatig internationale bier-
liefhebbers trekt. Daarenboven zijn er al eens festiviteiten. 
Het stemmenopbod werd al gauw een spannende strijd. Met de steun van
velen, ook van ons, van de Gemeente Lennik en de pers werden ijverig
zoveel mogelijk stemmen verzameld. 
De inspanningen werden beloond. Tijdens een groot feest op 1/4/2009
kwam tv-presentatrice Saartje Vandendriessche met de cameraploeg, in
Eizeringen het ereplakkaat uitreiken in de categorie “Strafste Cafébazen”.
Met 5179 stemmen haalden ze zelfs de hoogste score over alle categorieën
heen! Straf! Fantastisch dat Lennik de jongste tijd zoveel in de aandacht
komt. Onze gemeente heeft zoveel te bieden! PROFICIAT aan al wie onze
gemeente mee positief op de kaart zet!

Wim Durang

BROCHURE ZACHTE RECREATIE

Op donderdag 16 april 2009 werd in de raadszaal van het gemeentehuis van Lennik de nieuwe brochure Zachte Recreatie
in Lennik voorgesteld.
Lennik leent zich perfect voor allerlei ‘zachte recreatie’-activiteiten. Lennik is immers een ideale omgeving om fiets,
stapschoenen of paard van stal te halen en de frisse lucht van het Pajottenland op te snuiven. Alle fiets-, wandel-, en
ruiterroutes voeren je langs prachtige vierkanthoeves, holle wegen en weidse vergezichten. Via deze nieuwe gratis brochu-
re maak je kennis met onze schitterende streek. De brochure geeft een overzicht en een korte beschrijving van de fiets-,
wandel-, en ruiterroutes die zich binnen Lennik en naaste omgeving situeren. Bovendien zijn ook drank- en eetgelegen-
heden en logies terug te vinden. Deze brochure is te verkrijgen in het gemeentehuis, bij de dienst Vrije Tijd.

“HUIS VAN HET PAJOTTENLAND” 
Lennik, Gooik, Herne, Galmaarden , Pepingen, Bever en Roosdaal gaan nog meer samenwerken. Deze 7 gemeenten zijn
lid van Pajottenland Plus (Leader gebied) en kunnen voor sommige projecten zo een beroep doen op bepaalde subsidies van
de Europese gemeenten.  Momenteel  werken reeds 6 van de 7 gemeenten samen in de Politiezone Pajottenland en zo ont-
stond er reeds een band van samenhorigheid. Het idee is nu dat de burgemeesters (of hun vertegenwoordigers) van de zeven
gemeenten nagenoeg maandelijks bij mekaar komen om voor sommige problemen gezamenlijk een oplossing te zoeken.
Met de fondsen kunnen de gemeenten een structuur uitbouwen om deze vergaderingen voor te bereiden en de probleem-
punten op de agenda te zetten. 


