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DE VAKANTIEKRANT VOOR KINDEREN VAN LENNIK
Hier is jullie KLEINE PIJL al voor de vijfde keer !  

Hij nodigt alle jongeren (drie leeftijdscategorieën)  uit om oplossingen te vinden. 
Aan elke leeftijdscategorie zijn vijf prijzen verbonden. Waag je kans!
Prijzen af te halen tijdens het eetfestijn in oktober van LENNIK 2000

Gratis dessert voor alle deelnemers

Oplossingen bezorgen voor 31 augustus aan (kopieren mag):
Bea Van Dingenen      Opperbusingenstraat 24      1750 Lennik  of

Anne Wyckmans      Palokenstraat 19      1750 Lennik   

Los jij deze rebus op ? (voor kinderen van 7 jaar tot 10 jaar )



Vind jij de juiste weg ?    Voor kinderen van 3 tot 7  jaar

Vind jij een goed rijmwoord ?       Voor kinderen van 7 tot 10  jaar

Kleine Pijl woont in Lennik
Hij heeft een geitje met een …...........................................................……….

Hij heeft een huis met een dak
En zijn eendje heet …...........................................................……….

Kleine Pijl wil een tent
Want hij is een grote …...........................................................……….

Hij gaat kamperen onder zijn beuk
Nu wordt zijn vakantie pas …...........................................................……….

Op een nacht krijgt hij bezoek
’t Verhaal komt niet uit een …...........................................................……….

Er pikt wat aan een teentje
Dat is natuurlijk zijn …...........................................................……….

Zijn pillamp is hij plotseling kwijt
Maar kijk, daar loopt een lichtgevende …...........................................................……….



Limerick Voor jongeren van 10 tot en met 14 jaar

Voor de oudste deelnemers deze keer geen kruisende woorden maar een creatieve opdracht.
Schrijf een Limerick die duidelijk over Lennik gaat !

Het woord ‘Lennik’ mag maar moet er niet in voorkomen.

Een limerick is een "Gedicht" dichtvorm van 5 regels met een vrij strak metrum.
In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam. 

De drievoetige regels 1, 2 en 5 rijmen met elkaar.

De tweevoetige regels 3 en 4 hebben een ander rijm. (rijmschema: a a b b a)

Een limerick heeft vaak een wat dubbelzinnige inhoud, of kan zelfs zeer grof zijn. 
De laatste regel is een soort uitsmijter. Hier een voorbeeld dat je uiteraard niet gebruikt.

Een knotsgekke schepen uit Lennik
Die kleurde al jaren zijn sik

Met zwart en met geel
Niets was hem te veel

Slechts mekkeren maakte hem dik

Puzzel, plak en kleur !    Voor kinderen van 3 tot 7  jaar



Ken je onze gemeente ? Voor jongeren van 10 tot en met 14 jaar

De meeste antwoorden zijn te vinden via www.lennik2000.be

01 De week van de amateurkunsten (WAK)  ging ook in 2010 niet onopgemerkt voorbij. Dit jaar deden wel 50 kunstenaars
hun uiterste best om met ‘Wakker Lennik’ het Kasteel van Gaasbeek extra in de verf te zetten. De WAK had dit jaar een
aantrekkelijk thema.  Welk thema?

………………....................................................................................................................................

02 Het voorbije mosselfestijn van Lennik 2000 had iets te vieren. Weet jij hoeveel mosselkaarsjes we mochten uitblazen?

………………....................................................................................................................................

03 Kristien Van Vaerenbergh werd verkozen, dat weten we natuurlijk allemaal maar weet je ook tot wat zij nu eigenlijk verkozen

werd? ………………....................................................................................................................................

04 Tijdens de ‘Dolle Dagen Gaasbeek’ kan men deelnemen aan de ‘Lennikse 3 Dorpen Wandeling’. Er zijn drie verschillende

afstanden mogelijk. ……………...km, ……………...km, ……………...km,

05 Op vrijdag 30 april stond het jeugdhuis Qw1i Lennik in het teken van een speciaal feest. Over welk ‘buitenlands’ feest

spreken we? ………………...............................................................................................................................

06 Geert De Baerdemaeker zit terug in de Gemeenteraad.  Dit is tijdelijk want hij vervangt een heel speciaal iemand. Wie?

………………....................................................................................................................................

07 Hoeveel vrouwelijke kandidaten stonden in 2006 op de lijst van LENNIK 2000?

………………....................................................................................................................................

08 In een infoblad van 2004 lanceerden we een oproep om ons recepten van echte streekgerechten te bezorgen. In datzelfde
infoblad verscheen alvast een gerecht. Het recept kwam van Peter Jef. Waar woonde Peter Jef?

………………....................................................................................................................................

09 Het containerpark in Pepingen is twee dagen per week gesloten. Welke dagen?

……………….................................................................................................................................... 

10 vzw Pajottenlands Centrum biedt verschillende diensten aan. Niet allemaal in Lennik. Hoeveel diensten worden aangeboden?

………………....................................................................................................................................

Je naam, leeftijd : …………….........................................................................................................................................................................

adres : …………….........................................................................................................................................................................................

telefoonnummer: ……………..........................................................................................................................................................................

E-mailadres : ……………................................................................................................................................................................................

Hopelijk niet te moeilijk ! ?                                                            Prettige vakantie !!! 




