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••• Editoriaal
Het jaar is nog maar net 4 maanden oud en we kunnen
reeds stellen dat de wereld immens is veranderd op deze
korte termijn. In Noord-Afrika en de Arabische wereld
stonden democratische bewegingen op die een grotere
vrijheid en democratie voor de burgers eisen. Rechten
die wij evident vinden en die we ten volle moeten steunen. Toch kunnen we niet blind zijn voor de gevolgen.
Afhankelijk van land tot land gaat het eisen van die rechten gepaard met bloedvergieten tot... veel bloedvergieten
en leed in bijna alle families. Alleenheersers geven niet
zo maar de macht af. Het summum van deze strijd is
Libië waar het opeisen van deze rechten tot een regelrechte burgeroorlog leidde. Aan de andere kant van de
wereld was er de vernietigende aardbeving en een
tsunami in Japan. Deze ramp eiste niet minder dan
25.000 mensenlevens en op de koop toe een ongeziene
ramp in een kerncentrale waar de gevolgen op korte en
lange termijn niet te overzien zijn.
Maar wat heeft dit met Lennik te maken?
We moeten beseffen dat Lennik niet op een eiland ligt
waar al deze rampspoeden een ver van onze "bed-show"
is. De onrust in Noord-Afrika en de Arabische wereld
heeft onmiddellijk zijn invloed gehad op de prijzen van
de ruwe olie. Samen met het slinken van de olievoorraden kunnen we nu al stellen dat in de nabije toekomst de
prijzen van de fossiele brandstoffen (benzine, diesel, aardgas, mazout ....) drastisch zullen verhogen (topmensen
van TOTAL verwachten binnenkort een prijs van 2 Euro
voor een liter benzine). We moeten steeds voor ogen
houden dat indien we niets veranderen aan onze
gewoonten er op een bepaald moment het ongebreideld
verbruiken van fossiele brandstoffen nog alleen zal
weggelegd zijn voor kapitaalkrachtige mensen. We
mogen hiervoor niet blind zijn en mogen bepaalde beslissingen niet uitstellen.
Sommigen willen daarom meer inzetten op kernenergie
maar de huidige problemen in Japan leren ons dat we
met deze energie zeer omzichtig moeten zijn en we
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volledig dienen te beseffen welke risico's we nemen.
Het zoeken naar alternatieve energiebronnen en de
besparingen moeten daarom een prioriteit zijn, ook voor
gemeentelijke instanties. We moeten ten volle gaan voor
nieuw projecten zoals "Kyoto in het Pajottenland" een
project dat met de steun van Pajottenland Plus is opgestart (www.pajottenland.be) en waarbij ondermeer wordt
overgegaan tot het gezamelijk aankopen van isolatiemateriaal en dubbele beglazing voor de woning. Of het
project om bermmaaisel door toedoen van de gemeente
te verzamelen en via een installatie om te zetten tot
groene energie. Hierdoor wordt de rekening voor het
verwerken van dit bermmaaisel voor de gemeenten lager
en wordt het "afval" omgezet in energie. We menen ook
dat andere projecten zoals windenergie, zonneënergie,
biomassa enz...
onze volle aandacht dient te krijgen en ook zijn kansen.
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••• WCD"Den Bleek"
••• bijkomende 16 serviceflats.
Senioren willen zolang mogelijk zelfstandig kunnen
wonen. Om dit mogelijk te maken biedt het OCMW Lennik via serviceflats, kwaliteitsvolle, betaalbare woningen
aan. Dankzij de doordachte vormgeving, domotica en
zorg binnen handbereik biedt het WCD "Den Bleek" een
antwoord op vele behoeften van het dagelijkse leven. De
huidige site op de Stationsstraat, met de bestaande 15
serviceflats wordt tegen de zomer van 2011 met 16 flats
uitgebreid.
Op 26 mei 2009 keurde minister Marino Keulen de
subsidiëring voor de bouw van de Gemeenschapsvoorziening (cafetaria) naar aanleiding van de uitbreiding van
de het WCD met 16 flats in de Stationsstraat goed. Op
18 december 2009 werden de werken gestart. Ze
worden uitgevoerd door BVBA Michaël Pyck in opdracht
van het OCMW van Lennik en in samenwerking met
Serviceflats Invest.

De uitvoeringstermijn bedraagt volgens het lastenboek
15 kalendermaanden. De heden geraamde kostprijs voor
de 16 flats bedraagt €1.458.778,22 (exclusief BTW).
De Vlaamse Gemeenschap kent aan het OCMW van
Lennik een jaarlijkse subsidie toe van €1.140,43 per jaar
en per flat en dit gedurende 18 jaar voor het project dat
opgericht is in het kader van een onroerende leasingovereenkomst tussen de initiatiefnemer en de Beleggingsvennootschap met vast kapitaal (BEVAK).
Het WCD "Den Bleek" biedt aan valide bejaarden en
zelfredzame minder-valide bejaarden een alternatief om
zelfstandig te wonen en tevens gebruik te kunnen maken
van de geruststellende nabijheid van de dienstverlener,
het noodoproepsysteem, de geruststelling van in gemeenschap te wonen, in de dorpskern te wonen en een
activiteitenprogramma ter beschikking te hebben. Door
middel van de gemeenschapsvoorziening biedt het
OCMW tevens ontspanning-en vergaderfaciliteiten voor
zowel de bewoners van de service flats als voor de
Lennikse senioren. Zo beogen we een gedeelte van het
gemeenschapsleven naar het WCD te brengen.
Als bewoner dien je aan de volgende voorwaarden te
voldoen: min. 60 jaar; voldoende zelfredzaam zijn; het
gezamenlijk belastbaar inkomen mag de grenzen door

sociaal wonen niet overschrijden; over geen eigendom
meer beschikken op het moment van de ingebruikname.
De dagprijs bedraagt momenteel voor de flats fase 1
€15,46 per dag en voor de flats fase 2 €17 per dag. De
verbruikslasten zijn niet inbegrepen.
De Lennikenaren hebben voorrang.
Interesse?? Men kan zich vrijblijvend op de wachtlijst
laten opnemen. Wanneer er een flat vrijkomt, worden
de kandidaten op de wachtlijst op de hoogte gebracht en
iedereen is vrij om al dan niet kandidaat te blijven. Bij
weigering kom je wel terug onderaan op de wachtlijst.
Voor inlichtingen en bezoek, kan u contact opnemen
met Chantal Musch (dagelijks verantwoordelijke voor
WCD "DEN BLEEK" op het nummer 02/532.41.45 of
via mail op chantal.musch@ocmw.lennik.be.

Etienne Van Vaerenbergh - OCMW Voorzitter
Met dank aan www.persinfo.org
voor de foto's bij dit artikel.

••• Opvoedingsweek in Lennik
Ouders hebben al eens vragen en twijfels bij de opvoeding van hun kinderen.
Dat gegeven vormt een constante doorheen de geschiedenis. De thema’s echter
waarover deze vragen gaan, veranderen met de tijdsgeest mee. De maatschappij
waarin we leven brengt voortdurend nieuwe uitdagingen en knelpunten mee wat
betreft de opvoeding van kinderen. Sinds januari 2011 kunnen ouders terecht bij Opvoedingspunt Pajottenland. Dat project is het resultaat van een samenwerking tussen de 7
OCMW’s en gemeenten van het Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik,
Pepingen en Roosdaal), het CAW Delta en het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn. Een
vrij nieuw begrip waar de laatste jaren steeds meer beleidsmatig aandacht wordt aan
besteed door gemeenten en steden is ‘opvoedingsondersteuning’. Ouders met opvoedingsvragen richten zich in de eerste plaats tot hun informeel sociaal netwerk. Dit netwerk
bestaat uit ouders, schoonouders, familie, vrienden en buren. Het kan niet de bedoeling
zijn om deze belangrijke bijdrage van informele opvoedingsondersteuning te professionaliseren. Het is echter wel zinvol en nodig om ontmoetingskansen voor ouders te creëren. Persoonlijk contact, in de eerste plaats met andere ouders, komt uit de meeste studies
naar voren als de meest gebruikte en geschikte vorm van opvoedingsondersteuning. Voor
2011 heeft Opvoedingspunt Pajottenland een aantal infoavonden gepland. Van communiceren met tieners over cyberpesten tot ‘peuter-puberteit’, het staat allemaal op de
agenda. Deze infoavonden worden georganiseerd in samenwerking met Arch’educ. Ook
in onze gemeente wordt er aandacht besteed aan opvoeding, meer bepaald door het
Lokaal Overleg Kinderopvang. Naar aanleiding van het decreet van 13 juli 2007 over
opvoedingsondersteuning heeft het LOK een actieplan opgesteld voor 2011. Eén van de doelstellingen hiervan is
de organisatie van een opvoedingsweek in Lennik. Het programma hiervan wordt uitgewerkt met de verschillende
actoren van het LOK. Deze opvoedingsweek zal plaatsvinden in november 2011.
(http://www.opvoedingspuntpajottenland.be)
Dorien Herremans

Gemeenteraadslid

••• Gemeenteraadsverkiezingen
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 wachten?
Wat wensen de Lennikenaren?
Daarom hebben we het "PROJECT LENNIK 2020" opgestart om ondermeer Lennikenaren zijn 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.

* 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

••• Openbare werken in Lennik
Scheestraat
In het voorjaar werd de Scheestraat overlaagd met asfalt.

Jozef Van den Bosschestraat
Om bij hevige regenval de wateroverlast voor de omwonenden te beperken werden ter hoogte van de Zwartenbroekstraat door de Vlaamse Overheid, op vraag van de gemeente Lennik,
bijkomende hemelwateropvangbakken geplaatst

Heraanleg Diepenbroekstraat
Uitgevoerde werken gedurende de aanleg van de “Collector Diepenbroekbeek”

Vernieuwing wegbedekking en voetpad toegang St-Elooiswijk

Vernieuwen wegbedekking Ilingenstraat en Ten Broek

Aanleg verkeersremmend plateau in printbeton op het kruispunt Frans Van der
Steenstraat/Diepenbroekstraat/Zwartenbroekstraat/Ilingenstraat.

••• Andere werken
Plaatsen speeltoestellen
speeltuin achter de sporthal
“Jo Baetens” door de gemeentewerklieden.
Ook een student die bij de
gemeente stage loopt werkte
mee aan de opstelling van de
toestellen

••• Een nieuw initiatief door dienst
Cultuur van Lennik:
Huiskamervoorstelling
Cultuur ligt Lennik en LENNIK2000 nauw aan het
hart.
Lennik heeft een zeer boeiend cultuurleven en is zelfs
zeer vernieuwend op dit vlak en een voorbeeld voor
de streek. Zo is EXPO WAKker Lennik 2011 een
uitstekende tentoonstelling voor de beeldende kunstenaars. Lennik wil zich verder toeleggen om het
centrum van het "WOORD" te worden in het Pajottenland. Wat Gooik is voor de volksmuziek wil Lennik
worden voor voordrachtkunst, poëzie, enz...Om dit uit
te werken startte de gemeente in samenwerking met
Lennikse verenigingen de "Huiskamervoorstellingen".
Bedoeling is om in de huiskamer van een privépersoon
of in een andere ruimte een woordkunstenaar aan het
werk te laten. Doordat dit evenement in een relatief
kleine ruimte doorgaat ontstaat er onmiddellijk een
knusse, gezellige sfeer waardoor de woordkunstenaar
beter tot zijn recht komt. Om deel te nemen aan deze
activiteit dient er te worden ingeschreven aangezien de
plaatsen beperkt zijn. Er waren reeds voorstellingen in
"Wijnhandel Vossen", in de herberg "Verzekering tegen
de Grote Dorst" en bij de familie O- De Smet. Wenst
u ook eens de huiskamer ter beschikking
stellen voor dergelijke woordkunstenaar, aarzel dan
niet om contact op te nemen met de dienst Cultuur
van de gemeente. (Foto's optreden Chris Lomme bij
de derde huiskamervoorstelling).

••• Oprichting NV-A Lennik - samenwerking met LENNIK2000

&
Het stond onlangs in de krant: NVA afdeling opgericht in Lennik. Op de foto nagenoeg bijna iedereen leden
van LENNIK2000. Betekent dit dat LENNIK2000 opgaat in NVA Lennik? Absoluut niet!
Even de geschiedenis van LENNIK2000. Toen de samenwerking in Lennik tussen de toenmalige VU (Volksunie) en de CVP eind de jaren 90 ophield te bestaan en de CVP een coalitie vormde met de VLD groeide de
idee om een nieuwe beweging op te richten in Lennik. Deze beweging, gevormd door mensen van de Volksunie, onafhankelijken en zelfs enige tijd mensen van de SP-A, werd LENNIK2000 genoemd.
Toen werd de VU nationaal opgedoekt en de leden werden verdeeld onder NV-A en Spirit. Evenwel bleef
LENNIK2000 bestaan als een stevig plaatselijk samenwerkingsverband waarin de vroegere leden van de VU
mekaar bleven vinden. Na enige jaren haakte de plaatselijke SP-A afdeling af. Zoals blijkt bleef LENNIK2000
een samenwerkingsverband van mensen met verschillende ideeën, doch dezelfde aandachtspunten: Vlaams,
milieugericht, progressief, aandacht voor het culturele en verenigingsleven.

Het voornaamste was en blijft: het beste zoeken voor onze gemeente zonder bemoeienissen van nationale partijen
en belangen vreemd aan onze gemeente vermijden. Onze leuze blijft nog steeds: LENNIK VLAAMS en GROEN.
Toen aan de laatste parlementsverkiezingen (Vlaamse en nationale) mensen van LENNIK2000 deelnamen onder
de vlag van NVA was dit dan ook geen probleem voor het bestuur van LENNIK2000.
We zijn en blijven immers een open lijst. En waar staan we nu? In de grond is er absoluut niets veranderd behalve
dat sommige leden behoren tot NVA en anderen hun onafhankelijkheid blijven behouden. Samen tekenen we de
bestuurslijnen en ons programma uit waar iedereen zich mee akkoord kan verklaren. Eigenlijk kunnen we zelfs
stellen dat LENNIK2000 hieruit versterkt komt want nu kunnen we beroep doen op de structuur van een grote
partij om bepaalde problemen op te lossen. Toch mogen we fier stellen dat LENNIK2000 onafhankelijk blijft, uniek
in de streek en stevig in het uittekenen van beleidslijnen en nieuwe ideeën.
Fractieleider LENNIK2000
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••• Mosselfestijn
Ons Groot LENNIKS Mosselfestijn begin maart, trekt nog steeds meer dan 1000 bezoekers, waardoor we
overtuigend het grootste politieke smul- en ontmoetingsfeest van Lennik blijven. Dank aan alle sympathisanten die
langskwamen!

••• Prijswinnaars van de gratis Tombola:
Lenniks bloemstuk: Monique Van Linthoudt, Eizeringen; Waardebon reis 1 week Spanje: , F de Cock, Lennik;
Griet De Vriendt, Gaasbeek; Eugenia Plas, Lennik; Veronique Bertrand, Ukkel; Stef Pauwels, Schepdaal; waardebon reis 1 weekend Parijs/Londen: O. Van Eyken, Lennik, G. Heymans, Lennik; waardebon restaurant KlaverVier: Jeannine Duyshaver, Lennik Combi-halogeenoven: Lieve Turcksin, Gooik; Senseo-apparaat:
Marie-Louise Van Laethem, Liedekerke; Tafelgrill: O. Couck, Roosdaal; Tosti-apparaat: P. Uyttersprot, Affligem;
Broodrooster: A. Huygh, Meise; 2 toegangskaarten “Pajotse vertellingen”: Cedric Bloem, Lennik, F. Crabbe,
Brussel, Jacobs- Denis, Roosdaal, Brancart, Gooik, William Wauters, Lennik; bierpakket Vlaamse Leeuw: Rudi
Huwaert, Dilbeek; fles Champagne LENNIK2000: Fons De Baerdemaeker,Gaasbeek

••• Lennik2000 Quizploeg
Het is niet de eerste keer dat een quizploeg van LENNIK
2000 goed scoort op diverse kwissen. Maar onlangs
wonnen ze ook de unieke themaquiz over het Pajottenland
in Roosdaal, zoals je in de pers kon lezen. Onze mannen
kennen hun streek! En zo hoort het!
(met dank aan persinfo.org voor het gebruik van de foto)

••• Expo: Gezicht gezocht
Je kan je verwachten aan een prikkelende tentoonstelling
met als thema ‘Gezicht gezocht’. Een 30-tal Lennikse
amateurkunstenaars geven deze dagen het beste van
zichzelf. Schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie,
woord en veel meer kan je bewonderen in het centrum
van Sint-Kwintens-Lennik. Wandel mee langs het parcours op 23, 24, 25, 30 april of 1 mei.

Kipdola, Studios vzw
t Wachtwoord - Pajotse vertellers & Zonnestraal vzw

wa ar: parcours langs het centrum van Sint-Kwintens
Lennik
s t art : Dekenij - Masiusplein 9
wa nn e er: za 23.04, zo 24.04, ma 25.04, za 30.04 &
zo 01.05 telkens van 13 tot 18 uur
d e el n e me n d e a ma t e ur k un s t en aa r s : Callie Karine,
Cobbaert Marie-Christine, Coker Laura, Creces Liliane,
De Meyer Jan, Deweerdt Koen, Durang Wim, Geldhof
Sylvester, Leyssens Hilda, Lippens Hilde, Marit Hilda,
Martelé Majella, Muylaert Guido, Paridaens Myriam,
Suenens Nele, Van Campenhout Kevin, Van der Stappen Lieve, Van Laer Goedele, Vandenbussche Rembert,
Vandevelde Edith, Vandewynckel Frieda, Vellemans Elza,
Verstockt Michiel, Fotografencollectief De Pajot,

••• In de hoek van LENNIK2000
Afleidingen!
Er liggen twee stapels voor mijn neus.
Eén vertoont een gezicht gevormd door twaalf zeer wakkere, besmeurde handen en die twaalf handen behoren
vreemd genoeg bij zes armen. De affiche van WAKker
Lennik. De tweede laat twee onvervalste Brabanders zien
die ‘In ’t Gruun Ges’ lopen en stilaan, al knabbelend aan
het jonge groen, op weg zijn naar witte lettertjes en
cijfertjes. Straks hapt er één het telefoonnummer van het
Koetshuis in stukjes. De affiche van de Pajotse vertelavond.
Ik bestudeer beide affiches en grinnik omwille van de vermoedelijk achterliggende gedachte.
Ze zijn op z’n minst opvallend te noemen en zo hoort
het ook. U zoekt er misschien iets heel anders achter dan
ik en dat mag ook uiteraard. Niets is immers wat het lijkt.
Ik besef dat ik gewoon weer voor een wit blad zit en dat
de affiches me beletten om iets zinnigs op papier te zetten. De zon schijnt uitbundig, de lucht is overdonderend
blauw maar de wind bijt nog venijnig.
Ik blijf op deze zondagnamiddag dus veilig binnen achter
mijn wit blad. Canvas toont een programma over koren
die meedoen aan een wedstrijd. Mijn blad schittert witter
dan wit als ik de zetel induik. Koren, ik kan het niet helpen, bezitten een onweerstaanbare aantrekkingskracht.
Ik voel me vijfenveertig jaar terug gekatapulteerd. Het
Angelakoor uit Mechelen won meerdere malen de wedstrijd Radio-Schoolkoor van de BRT. Ik zat daar ook bij!
Ik heb niet het lef te beweren dat het dankzij mij was dat
we die wedstrijden wonnen. Integendeel, maar… ik was
er wel bij!
Ik vormde een duo en zong samen met mijn volumineuze
leerkracht wiskunde, tweede alt. In een meisjeskoor was

dat al iets uitzonderlijks en zeker niets om over naar huis
te schrijven. De geluiden die wij moesten produceren
pasten dan wel perfect in het geheel maar als je die
tweede alt alleen beluisterde, trok het op niet veel.
Ik kijk, luister en geniet met heel mijn lijf van het gebeuren op Canvas. Dit zijn geen schoolkoren. Het zijn
gemengde koren voor volwassenen, voor jongeren, zelfs
voor senioren. Eén enkel meisjeskoor zit er toch ook bij.
Een ander koor zorgt voor opvallende afleiding en zingt
met een balletdanser op de voorgrond. De danser is een
beetje TE aanwezig.
Het laatste koor is schattig. Terwijl ze zingen zetten ze
alles even om naar gebarentaal.
Ik zucht. Wat zijn ze allemaal goed. Ik zou geen Jury
willen zijn. Het meisjeskoor heeft op z’n minst een hoog
‘Scalagehalte’ maar ik kan niet zeggen dat ik dat negatief
vind. Er komt ook een herkenbare babbel achteraf. De
fiere koorleiders hebben donkere kringen onder hun
oksels. De stralende zangers struikelen over hun woorden
en hun stem klinkt al niet meer zo zuiver.
Meteen volgen de eerste bloemen en bubbels want wat
de uitslag ook is… het was goed!
Ik hap nog gauw in een boterham met kaas en mosterd.
“Straffe mosterd,” piep ik. Ik voel wat de zangers voelen
en veeg een traantje weg. Puur lentesentiment.
Mijn spierwit blad wacht op me. Hoeveel werk kroop en
kruipt er in de repetities van die koren?
Hoeveel werk kroop en kruipt er in de kunstwerken van
WAKker Lennik? Hoeveel werk kroop en kruipt er in de
vertellingen van ’t Gruun Ges?
Ik besef ineens dat dit prima stof is voor een hoekje van
Lennik 2000
Anne Wyckmans

