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OCMW-voorzitter - schepen: Etienne Van Vaerenbergh
Eerste schepen:      Geert De Cuyper

De gemeente- en OCMW-raadsleden: Ernest Vankelecom, Erik O, Chris Van Belle & Dorien Herremans

Volksvertegenwoordiger: Kristien Van Vaerenbergh

De bestuursleden: Jeannine Arys, Irène Brems-Kiekens, Geert De Baerdemaeker, Sonia Deblander,
Nils Dekaezemaeker, Julien De Mol, Kris Derycke-Ledent, Katleen De Vos, Guido Dieudonné,

Hilde Dieudonné, Piet Durang, Wim Durang, Lisette Lafruit, Gunter Mignon, Bruno Moens,
Daniël Van der Sypt, Bea Van Dingenen, Hans Van Lierde, Anne Wijckmans.
nodigen u uit op hun JAARLIJKS MOSSELFESTIJN

met goudmerk-mosselen, varkensgebraad en speciale schotel.

In de feestzaal van het Gemeentelijk Sport-

en Ontmoetingscentrum Jo Baetens,

A. Algoetstraat 77 te 1750 Sint-Kwintens-Lennik

ZATERDAG

5 MAART 2011
van 18 uur tot 22 uur

ZONDAG

6 MAART 2011
van 12 uur tot 22 uur

MAANDAG

7 MAART 2011
van 12 uur tot 22 uur

     
          
    

      
    

         
           

         

         
     

         
 

           
      

       

        
          

          
     

        
   

           
    

        
 

          
 
          
          
   

        
      

         
  

         
     

         

     
        

         
 

     
          

  

          
    

          
   

           
 

   
           

   
            
      

      
  

          
     

           
  

             
     
            

          
           

            
       

       
     

        
   

       

 



GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012.
Voor de meesten onder ons zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2012 nog zeer verre toekomst.
Voor LENNIK2000 is echter nu reeds een tijd aangebroken om de voorbije jaren te evalueren en hierdoor te leren
wat we kunnen verbeteren. Belangrijk is om nu reeds verder te kijken naar de toekomst van onze gemeente.
Wat willen we in de nabije toekomst en ook op langere termijn realiseren? Welke uitdagingen staan er ons te wach-
ten? Wat wensen de Lennikenaren?
Daarom hebben we het "PROJECT LENNIK 2020" opgestart om ondermeer Lennikenaren hun ideeën aan
ons te laten weten, hun ideeën over de toekomst, de verbeteringen, de noden, enz ............
Want het staat nu reeds vast: er komen grote uitdagingen op ons af! Denken we maar aan mobiliteit, vergrijzing,
energie, milieu, geldmiddelen voor de aangeboden diensten, verarming, verstedelijking, jeugd ...............enz.
U kan uw mening /voorstellen kwijt op het e-mail adres info@lennik2000.be en zeker en vast zullen we met de
meningen rekening houden. En misschien vind je je voorstellen terug in ons programma, want de toekomst van
Lennik ligt ons nauw aan het hart.

       

         
        

         
        
        
         
          

        
       

        
      

       
          

      
        

         
        
        

      
         

        
      

           
      

       
        

BEZIG LENNIK
Verdere afwerking van de werken aan de N282. Ter hoogte van de rotonde op de hoek van de Negenbunderstraat
met de Kroonstraat werden twee schuilhuisjes voor de gebruikers van het openbaar vervoer geplaatst. Deze schuil-
huisjes werden gebouwd volgens de vorm van de ernaast geplaatste fietsenstalling.

GEMEENTELIJKE WERKPLAATS MASIUSPLEIN
De site rondom de gemeentelijke werkplaats, gelegen achter het Masiusplein, werd volledig opgeruimd. De asfalt
verharding werd vernieuwd. Op de plaats waar de jaarlijkse kerstboomverbranding plaatsvindt werd het beton
vervangen. Voortaan wordt deze plaats, buiten de openingsuren van de werkplaats, volledig afgesloten. Hiervoor
werden voor- en achteraan nieuwe poorten geplaatst.

           
        

        
       
         

      
        
        

    

 
               

       



 
            
                  

                 
                   
    

            
              

                  
          

                  
                

      

LENNIKSE POËZIEWEDSTRIJD & GEDICHTENNACHT  (door Wim Durang)

Voor de 2de keer al organiseerde de Gemeente een gedichten-
wedstrijd naar aanleiding van de nationale Gedichtendag. Dit jaar
was het thema “Nacht”. Op 27 januari werden de genomineer-
den en prijswinnaars bekendgemaakt en gevierd in het volgelo-
pen gemeentehuis, in de categorieën 3e-4e leerjaar, 5e-6e leer-
jaar, middelbare school en 18-plussers. Ook was er een speciale
prijs voor wie een gedicht schreef bij de nachtfoto’s (van het
Pajots fotografencollectief) die in de bibliotheek hingen, en voor
een (onverwachte maar sympathieke) inzending van een gedicht
in het dialect. Aan de organisatie van de gedichtenwedstrijd
werkten de dienst cultuur, bibliotheek, Lennikse schrijvers,
Standaard Boekhandel Lennik, scholen en heel wat vrijwilligers
mee. De dag erna werd voor het eerst de Gedichtennacht geor-
ganiseerd, vanaf 22 uur, in foto-atelier Anna/kapperszaak
“bij Zitj”, een voormalig authentiek staminee. In dit gezellig
kader, werden, bij een drankje en een hapje, gedichten voorgele-
zen uit de Lennikse gedichtenwedstrijd, soms door de dichters
zelf, vanop een centrale barkruk. En ook enkele bekende
Lennikenaren lazen hun favoriete gedichten voor. Cultuur-
schepen Geert De Cuyper gaf het voorbeeld met het bekende
gedicht “Voor een dag van morgen” van Hans Andreus,
verkozen tot mooiste gedicht in het Nederlands.
Hij droeg het zelfs voor uit het hoofd. Vier activiteiten als deze,
rond poëzie, voordracht, vertelkunst, enzovoort, passen allemaal
in het Lenniks project “Lennik, waar Woord thuishoort”.
Telkens activiteiten met een hoge tevredenheid van het publiek!

 
                  

               
          

  
              

             
             

      

Het is voor sommigen een doorn in het oog en met reden:
het vandalisme op het openbaar domein en aan privé-
eigendom. Zo werden de marmeren kubussen, die op de
Markt staan, regelmatig verschoven door ????? Hier komt
vanaf nu een einde aan want de kubussen werden door
gemeentewerklieden verankerd in de grond. Laten we
toch beter omgaan met alle infrastructuur in de gemeente
want vandalisme wekt enkel ergernis op en brengt steeds
kosten mee voor de gemeenschap.

NIEUWJAARSRECEPTIE LENNIK2000.
Op zondag 30 januari 2011 ging de nieuwjaarsreceptie door van LENNIK2000. Deze receptie is toegankelijk voor
iedere Lennikenaar. Gastspreker was Guido Vereecke. Enkele sfeerbeelden:



 
       
       

* 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!

RIJK AAN INFO: ONZE WEBSITE: www.lennik2000.be

    
         

            

  

         
           

           
           

      
     

      

   

     

  
     

  
     

  
     

IN DE HOEK VAN LENNIK 2000
Ik lees graag en ik schrijf graag. Waarom lees en schrijf
ik dan niet wat meer?
Opgestarte verhalen liggen, met steeds heftiger opkrul-
lende kaftjes, stof te vergaren.
Ik blaas het zo nu en dan weg, dat stof.
Het lijkt meteen alsof ik ze nog maar net aan de kant
schoof.
Zo vergaat het ook de ongelezen stapel op het nacht-
kastje.
Een boek waarin ik eindelijk begin te lezen, meestal na
middernacht en tussen niet voorverwarmde lakens,
glijdt samen met mijn bedbril na een tiental minuten de
grond op.
Ik hoor zelfs dat niet meer. De dag nadien vraag ik me
af waar ik ook weer gebleven was.
Meestal herbegin ik snuivend en onwetend aan het
voorwoord.
Een boek lezen kan op deze manier ettelijke maanden
in beslag nemen en dan weet ik niet meer waarover het
gaat.
Ik slik bij de gedachte dat het één van mijn boeken,
tussen andere lakens, ook kan overkomen.
Boeken verdienen beter. Je moet ze lezen met de
gretigheid van een boekenwurm.
Goed dat de kleinzoon zo nu en dan met een boek komt
aandraven. ‘Oma, alsjeblief, wil je?’
Zijn schitterogen verraden het antwoord nog voor ik het
kan geven.
Eerst even kijken wat hij vandaag verkiest. Kan ik er ook
nog bij?
Dat is een heerlijke ouwe getrouwe! Las ik al voor aan
mijn kinderen toen ze een jaar of vier waren. Blijkt dus
nog steeds een topper.
Geen bedbril, geen koude lakens maar een zachte zetel
en een verwachtingsvol kinderlijfje dat tegen mij
aankruipt.
Kind en oma hebben niet meer nodig om in harmonie
gelukkig te zijn.
Hij kent het verhaal door en door. Hij speelt pure
onwetendheid tot ik een zijsprongetje maak.
‘Nee, zo is het niet,’ gniffelt hij. Ik speel zuivere
verbazing.
‘Het staat hier wel zo, hoor!’
‘Nee, hier staat…’ zijn vierjarig vingertje glijdt over de
letters.
Hij leest bijna perfect datgene wat hij helemaal nog niet
kan lezen.
‘Je hebt gelijk,’ zeg ik bewonderend.
Hij zucht gelukzalig en ik lees de rest van het verhaal
blijkbaar foutloos uit.

‘En nu dat kleine boekje… van de spoken in de kelder…
maar ik vind het niet!’
Hij kan het niet vinden. Het is al een paar maanden
terug naar de bib.
‘Volgende keer dat ik naar de bib ga, zal ik het meebren-
gen, oké?’
Zijn voorhoofd trekt rimpeltjes.
‘We gaan nu,’ beslist hij. Hij vliegt naar de gang en duikt
in zijn jas. Wauw!
Dat de bib niet altijd open is, is geen punt. Hij wil toch
even gaan kijken, je weet maar nooit.
Heerlijk wat een beduimeld spokenboekje met zo’n
manneke kan doen.
Ik houd voet bij stuk. We gaan niet kijken naar een
onbekend extra openingsuur van de bib.
‘Oma kan niet naar de bib. Ze heeft pijn aan haar been,’
besluit de kleinzoon.
Al weet ik zeker dat ik te weinig naar de bib ga, ik kan
er wel nog heel alleen naartoe.
De dag dat ik dat niet meer kan, bel ik gewoon naar de
bib.
Er zijn daar lieve dames die op vraag elke maand een
berg boeken naar je thuis brengen. Daar zal ik, als ik tijd
heb om te lezen en als ik heel veel pijn heb aan mijn
been, zeker gebruik van maken. Nu nog niet.
Misschien een tip voor alle boekenliefhebbers die niet
meer zelf in de bib geraken?
Ben je niet meer piepjong of een beetje ziek?
Eén telefoontje is voldoende.
Telefoonnummer van de bib: 02 532 51 59

Anne Wyckmans


