
(zie ook onze nummers 1/2009 blz 2, 3/2009 blz 1 en 4/2009
blz 1) 

DANSANT IS BINNEN!

Van maandag 4 mei tot vrijdag 8 mei speelden Merchtem,
Galmaarden en Lennik, die de drie beste plaatsen hadden
voorgesteld voor het beeld “Dansant”, de finale van de
wedstrijd Kunst op Komst, een coproductie tussen de
provincie Vlaams-Brabant en Radio 2 Vlaams-Brabant.

Na een zeer geslaagde promotiecampagne, een optreden van
Willy Sommers en een lekker breugelbuffet gonsde het op don-
derdag 7 mei van de spanning op en rond het Marktplein. Kort
na het middagnieuws kwam dan op vrijdag 8 mei tijdens de
Radio 2-uitzending de verlossende uitslag. DANSANT is bin-
nen!

Lennik is de terechte winnaar van Kunst op Komst in de
provincie Vlaams-Brabant. Het beeld ‘Dansant’ van Jan De
Wachter krijgt zijn definitieve thuis op het voormalige
kerkhof van Sint-Kwintens-Lennik. Mede dankzij jouw Len-
nikse stem werd de wedstrijd Kunst op Komst voor Lennik een
echte voltreffer (zie ook ons blad) .

Naar aanleiding van deze overwinning zal het kunstwerk op
zondag 20 september om 15 uur ingehuldigd en op de be-
kroonde locatie (het voormalige kerkhof van Sint-Kwintens-
Lennik) geplaatst worden.

Programma
- opening vendeliers KLJ SML
- voordracht Ivo Van Strijtem
- toespraak schepen van cultuur Geert De Cuyper
- toespraak gedeputeerde Tom Troch
- onthulling Dansant + dansoptreden KVLV
- uitnodiging tot receptie door Gronckelman

Alle inwoners van Lennik van harte welkom!!!
(uit gemeentelijke website) 

Flink RAAK en van heel ver geschoten met
een ‘KLEINE PIJL’

Een prachtige zomer zorgde ervoor dat het invullen van een

raadselachtige ‘KLEINE PIJL’ door velen werd verschoven

naar de allerlaatste vakantiedagen.

Een heel dikke proficiat gaat echter naar de 14 jarige Elke Van

Onsem die haar ‘allerlaatste’ KLEINE PIJL de eerste week van

de vakantie op de post deed.

Waarom haar allerlaatste?

Elke zal volgend jaar, als 15- jarige jongedame, net iets te oud

zijn.

Je inspanning om alle juiste antwoorden te vinden, zal

rijkelijk beloond worden, Elke.

Deze keer stonden er eveneens knutseltips in  ‘KLEINE PIJL’. 

Het was geenszins de bedoeling dat ook kunstwerken werden

binnengebracht. MAAR….

Van wie kwam het mooie zomerkunstwerkje dat ik in mijn

brievenbus vond?

We zullen het tijdens het eetfestijn van LENNIK 2000

ophangen, zodat iedereen het kan bewonderen. Kunstenaar,

maak je alsjeblief bekend.  Dan wacht jou ook een fijne

verrassing.

Wie krijgt tijdens het eetfestijn van LENNIK 2000 een mooie

prijs en een gratis dessert?

• Cat. 10 tot 14 jaar:

Elke Van Onsem en Cindy Wauters 

• Cat. 7 tot 10 jaar:

Thibault de Schepper, Arthur De Baerdemaker, 

Karel Lewi (Antwerpen)

• Cat.  0 tot  7 jaar:

Tess en Sytze De Ruyver (Herne), Mieke Lewi (Antwerpen),

Xander Dubois (Smeerebbe-Vloerzegem)

Anne Wyckmans en Bea Van Dingenen zijn tevreden met het

mooie resultaat. 

We weten dat veel kinderen zich vermaken met ‘KLEINE PIJL’

maar alleen de Pijltjes die effectief in onze bus terecht komen,

worden beoordeeld. Volgende keer gewoon meedoen! 


