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De mandatarissen en het bestuur van LENNIK2000
heten u van harte welkom op hun jaarlijks etentje 

op zaterdag 3 OKTOBER
(van 18u. tot 22u.)

en zondag 4 OKTOBER2009
(van 12u. tot 22u.)

OP HET MENU ZALM EN KIPFILET 

11 JULI-VIERING VOOR DE EERSTE MAAL
SAMEN GEVIERD MET ROOSDAAL EN GOOIK.

Op 11 juli had op de Markt van Lennik voor de eerste maal een gezamenlijke viering plaats met de gemeenten Roosdaal en
Gooik. Samenwerking tussen de Pajotse gemeenten is een noodzaak. Samen 11 juli vieren is er al een voorbeeld van. In de
toekomst zullen de 7 Pajotse gemeenten via het “Huis van het Pajottenland” meer en meer gezamenlijk de problemen
aanpakken. Op het programma van het feest stonden o.m. samenzang met Pajotse koren en een optreden van Connie Neefs 
De feestrede werd uitgesproken door de Lennikse Schepen van Cultuur Geert De Cuyper : 

Geachte Burgemeesters en politieke mandatarissen uit Roosdaal, Gooik en Lennik,
Beste Vlaamse Vrienden,
Gisteren hebben de Vlaamse meerderheidspartijen  van CD&V, SP.A en N-VA hun regeringsonderhandelingen afgerond en
is een akkoord tot stand gekomen.
Vanaf morgen staat een nieuwe bewindsploeg klaar om voor Vlaanderen in deze periode van zware financiële en
werkloosheidscrisis oplossingen te zoeken en uit te werken om hier op relatief korte termijn uit te geraken.
Voor de inwoners van de Pajotse gemeenten en de rand rond Brussel wordt eveneens uitgekeken naar verdere stappen in de
staatshervorming en het behoud van het Vlaams karakter, de  eigenheid en cultuur van de streek.
Dit is niet eenvoudig omdat we nu eenmaal in een historische context leven en rekening moeten  houden met de actuele
toestand en de actoren in dit land.
We kunnen morgen niet beginnen met het volschrijven van een leeg wit blad. Neen, we dienen rekening te houden met de
vele hoofdstukken die voordien reeds werden geschreven en waaraan nu een nieuw hoofdstuk voor Vlaanderen moet
worden toegevoegd.

* Schrijf in op onze elektronische Nieuwsbrief!
* Contactinfo van gemeentediensten, huisarts van wacht, enz.
* Bevoegdheden & samenstelling van Schepencollege, OCMW 
* De Lennikse gemeenteraadsleden: rangorde, voorkeurstemmen, opvolgers
* Lennikse links op het internet. Exclusieve luchtfoto’s van Lennik.
* Lennikse activiteitenkalender. Werken in Lennik. 
* Herbekijk de uitgaven van dit infoblad van LENNIK 2000, van 2001 tot nu!
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