
Taalcursus Nederlands een succes
Het is geweten, de gemeente en het OCMW willen alles in het werk stellen opdat
anderstaligen zich kunnen inpassen in het Lennikse leven. Prioritair is natuurlijk dat
men de taal van de streek tracht te spreken en men een woordje kan spreken met zijn
buur. Reeds drie jaar organiseert Lennik in samenwerking met het GLTT en het
“Huis van het Nederlands” taallessen Nederlands.
Op zaterdag 13 juni kregen 8 van de 9 cursisten hun attest voor de taallessen die zij
volgden. Meteen gaat de gemeente door op zijn elan en richt men opnieuw een cursus
in. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op zaterdag 5 september tussen
9 en 11 uur in het OCMW van Lennik (cafetaria).

(met dank aan Editie Pajot en Marc Colpaert voor de foto).

Lenniks gemeentelijk wagenpark vernieuwd
Lennik kocht twee nieuwe Citroën bestelwagens ter vervanging van twee oudere wagens. Begin juni werden de sleutels plechtig
overhandigd aan het gemeentepersoneel. De wagens hebben beide een laadvolume van 3 kubieke meter en zijn voorzien van
bagagerek en trekhaak. Ze zijn uitgerust met dieselmotoren en voldoen aan de ecologische normen. De ene wagen zal gebruikt
worden door de groendienst , de andere door de ploeg metsers.  

(met dank aan Editie Pajot en Felix Merckx voor de foto’s)

Masiusplein en de directe omgeving ingewandeld. 
Zaterdagochtend 20 juni werden het afgewerkte Masiusplein en de omgeving ingewandeld. De werken werden gestart in mei
2007 en duurden tot november 2007. Zij omvatten o.m. de aanleg van een ontdubbelde riolering, de vernieuwing van de nuts-
voorzieningen (alles werd ondergronds gelegd),  het plaatsen van nieuwe boordstenen en kantstroken, de aanleg van een
fietspad in beton  en parkeerstroken in kasseistenen. De weg werd heraangelegd in asfalt, de signalisatie en de verlichting
werden vernieuwd, er werd nieuw “straatmeubilair” geplaatst en winterlinde en haagbeuk aangeplant. Kortom het plein werd
volledig in een nieuw “kleedje” gestoken. Een compleet ander beeld dan vroeger: een onbepaalde asfaltvlakte en een parkeer-
plein in geschraapte asfalt (aan het Vetkot)


