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LENNIK KWADRAAT - het meest verschijnende politieke blad in Lennik

2012 - 18de jaargang - nummer 9

Zicht op Dekenij die werd hersteld en in gebruik genomen. Binnenkort wordt de tuin opnieuw aangelegd. (verder in dit nummer)

wandelknooppuntennetwerk als eerste

gemeente in het Pajottenland, hulp voor het

behoud Klosken, heraanleg Marktplein, aanleg

Masiusplein, parking achter schepenbank, res-

tauratie Schepenbank, Dekenij, Pastorijen

Gaasbeek en Eizeringen, aanleg geboorte-

boomgaarden en geboortebos, speelpleinen,

samenwerking met kasteel van Gaasbeek,

nieuwe culturele initiatieven inzake Cultuuruit-

stappen, huiskamervoorstellingen, kunstbeleid,

oprichting diverse raden zoals voetwegencom-

missie, seniorenraad, sociale adviesraad, GROS,

vernieuwing van vele straten, enz… (dit is dus

een beperkte opsomming). Het ontlokte ie-

mand (die niet van onze partij is) de opmerking

dat onze lijst eigenlijk de “ideeënfabriek” is van

Lennik en het spijtig zou zijn moest deze

machine stilvallen na de verkiezingen. 

Maar dit zal de kiezer wel uitmaken zeker! 

Binnen enkele maanden valt ons

programma in de bus met de

accenten die we willen leggen

voor de volgende jaren.

Erik O - Fractieleider

Even terugblikken. Regelmatig vraagt men mij: “Hoe ben je in godsnaam in de

politiek terechtgekomen“? En eigenlijk is dit een verhaal van bijna 25 jaar. Tot on-

geveer 12 jaar geleden mocht ik van op een afstand het “Lennikse politieke cir-

cus” volgen als correspondent van een krant. Ik zag twee meerderheden aan

het werk (CVP-VU en vervolgens CVP-VLD). Bij de laatste zes jaar (1994-2000 met

CVP-VLD-meerderheid) kon ik soms mijn ogen en oren niet geloven. Ik zag er een

burgemeesterswissel na anderhalf jaar (André Plasman ruilde de sjerp van

burgemeester in voor Henri Van Eeckhoudt), een grote discussie in die toenma-

lige meerderheid voor de benoeming van een directeur in de gemeenteschool

waarbij de onderling gegeven akkoorden plotseling werden opgezegd, een

ruzie tussen twee vrouwen aan de tafel van de gemeenteraad om een vrijge-

komen schepen-ambt te kunnen krijgen. Ook om verslag te brengen over de

openbare werken was mijn oogst niet bijster groot: het herstellen van de Postweg

(verbindingsweg tussen Elingen en Sint-Laureins-Berchem en eigenlijk ver weg

van de bebouwde kommen van de gemeente Lennik), het herstellen van de

Wolvenstraat (een doodlopende straat in Sint-Martens-Lennik) en de aanleg van

een gedeelte van een fietspad in de Schapenstraat (was toen ongeveer 18 mil-

joen BEF). En dit op zes jaar tijd. Ondertussen zag ik aan de overkant een oppo-

sitie (toen al LENNIK2000) die zeer goed zijn zaken voorbereidde en regelmatig

de meerderheid in de problemen bracht. Marathongemeenteraden waren toen

niet uitzonderlijk.

Toen deze oppositie mij in 2000 vroeg om de stap te zetten naar hun partij

(mensen van VU en onafhankelijken) heb ik eigenlijk niet lang geaarzeld en zag

ik het wel zitten om deze dynamische ploeg te vervoegen. En eigenlijk

heb ik mij dit niet beklaagd. Als ik nu na 12 jaar lidmaatschap terugblik kan ik zien

dat LENNIK2000 aan de wieg stond van initiatieven die Lennik opnieuw op de

kaart hielpen zetten als ondermeer de centrumgemeente van het Pajottenland.

Menig burgemeester van buurgemeenten keek verwonderd over hun gemeen-

tegrens om te kijken wat men in Lennik allemaal deed. Een kleine summiere op-

somming van initiatieven die LENNIK2000 (nu LENNIK²) realiseerde in die 12 jaar: 



Onlangs mocht onze academie een cheque van
€ 1.000  ontvangen van de Marnixring “Land van
Gaasbeek”. De academie had samen met de
academies van Gooik en Roosdaal/Ternat drie
voorstellingen gebracht met 300 leerlingen en dit in
samenwerking met de Marnixring. Driemaal lieten
zij CC De Ploter vol lopen. Dergelijke initiatieven
moeten volop gesteund worden. Samenwerking
met de andere academies willen wij stimuleren. 

Roskam is de naam van de kortfilm die momenteel

wordt gemaakt in Lennik. Deze film met leerlingen van

onze academie en gesteund door de gemeente

Lennik heeft als verhaallijn een, hoe kan het anders,

Brabants Trekpaard Prins. De plot verklappen we niet.

Die bewaren we voor bij de vertoning in het

najaar. We brachten even een bezoek aan de filmset.

Na de aanleg van twee geboorteboomgaarden
(Puttekensveldweg in Eizeringen en WCD den
Bleek, Stationsstraat in Lennik-centrum) werd op
zondag 13 mei gestart met de aanleg van een ge-
boortebos aan de Varenbergstraat in Sint-Martens-
Lennik op een stuk grond van het OCMW. 
In zijn speech merkte schepen Geert De Cuyper op
dat in de boomgaarden sinds 2002 momenteel alle
inheemse hoogstamfruitbomen werden aange-
plant in niet minder dan 64 variëteiten!
Hij raadde de Lennikenaren aan deze boomgaar-
den eens te bezoeken, om eventueel een keuze te
maken voor een eigen aanplant.
De boomgaarden waren volzet dus besloot men
een nieuw - ditmaal geboortebos - aan te planten.
Door de structuur van het stuk grond (niet
geschikt voor fruitbomen) werd nu gekozen voor
echte inheemse bomen zoals lijsterbes, els en
zomereiken.

Lennikse academie

ROSKAM
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Geboortebos

overhandiging van de cheque met directeur Moeyersoons

Lennikse trekpaarden doen mee

opnamen Lennikse kortfilm



Ongeveer 70 nieuwe Lennikenaren schreven zich in

voor de jaarlijkse onthaaldag voor nieuwe inwoners op

zondag 13 mei. Ze werden verwelkomd op het ge-

meentehuis met een drankje, bezochten de brand-

weerkazerne en vertrokken toen met vier huifkarren

voor een tocht door voornamelijk Sint-Martens-Lennik.

Welkom in onze prachtige gemeente!

De gemeente is begonnen met het ruimen van de

oude dekenijtuin aan het Masiusplein. Er komt een ver-

nieuwde tuin waar er gewandeld kan worden, waar

leerlingen van de academie en anderen plaats krijgen

om te musiceren of voordrachten te geven.

Tuinarchitecte Dina Deferme, die eerder de pastorie-

tuin van Gaasbeek ontwierp, kreeg de opdracht om

een tuin te tekenen. De werken gaan uitgevoerd wor-

den door de gemeente zelf. Als kers op de taart komt

er op de plaats, waar er vroeger een moestuin was,

een collectie eetbare bloemen en kruiden als attrac-

tiepool. “Mensen kunnen er even komen kijken welke

bloemen of kruiden ze in de keuken kunnen gebruiken”

aldus Schepen De Cuyper. Het tuinplan zal normaler-

wijze klaar zijn tegen september, nadien zal de tuin

kunnen aangelegd worden. Voor de aanleg is een be-

drag voorzien van € 25 000.

Later krijgt ook de oude tuinmuur een herstelbeurt.

In het WCD (Woningcomplex met dienstverlening
met nu al 32 serviceflats) nam men onlangs een ge-
luid- en video-installatie in gebruik, aangekocht
dankzij subsidies van de Vlaamse gemeenschap.
Enkele bewoners konden onmiddellijk op groot
scherm een show van Urbanus volgen. Bedoeling
is om de bewoners nog meer gezamenlijke activi-
teiten aan te bieden. Ook zal het mogelijk zijn om
op groot scherm allerlei sportgebeurtenissen te
laten volgen zoals de Ronde van Frankrijk, Olympi-
sche spelen, enz. De cafetaria zal geopend zijn op
dinsdag- en vrijdagnamiddag. Ook buitenstaan-
ders zijn er dan welkom. 
Naast de geluidsinstallatie werd er ook een podium
aangekocht en een fietsenstalling opgericht.

Nieuwe inwoners van Lennik

Dekenijtuin binnenkort opgeruimd
en opnieuw aangelegd

Woningcomplex “Den Bleek” nog beter uitgerust
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LENNIK KWADRAAT ( LENNIK² ) is de opvolger van de lijst

LENNIK2000 en zal ook handelen in de

gedachtegang van LENNIK2000

LENNIK KWADRAAT ( LENNIK² ) is de enige open Lennikse lijst

en dit reeds sinds 1994.

LENNIK KWADRAAT ( LENNIK² ) is een samen-

werkingsverband 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.

een nieuw podium

videoinstallatie

nieuwe fietsenstalling

nieuwe inwoners • foto: www.persinfo.org

Schepen De Cuyper • Dekenijtuin • dank aan www.persinfo.org

Foto’s met dank aan www.persinfo.org



Heeft u al een magneetje van
LENNIK KWADRAAT?
Heel gemakkelijk om postkaarten,
boodschappenlijstjes, briefjes enz…
op je koelkast vast te zetten. Je kan
ze nog steeds bekomen door
gewoon een mailtje te sturen naar 
info@lennikkwadraat.be

(naam en adres met vermelding “MAGNEET”).

Ik stond lang stil bij de werken van de euh… bescheiden
kunstenaar. Haar werken waren niet zo bescheiden… haar
werken waren op z’n minst nogal wispelturig. Ze sprongen
uit de band. Haar werken verraden een soort onrust…
een zoeken naar iets wat niet te vatten is.

Ik zag er momentopnames in. Blij, bang, boos, verdrietig…
aanvallen!

‘Daar wil ik mee verder gaan’, zei de vrouw.
Ze wees naar een paar potten op doek.

‘Daar voel ik me goed bij’, knikte ze. Ik knikte niet. Ik keek
naar de dikbuikige potten en vroeg me af…
hoeveel gevoelens kan je in potten verstoppen?

Ik vroeg het haar niet.

‘Lees eens’, zei ze. Ze toonde me een tekst, een gedicht.

Het lag zomaar op haar tafeltje bij haar fotoboek.
‘Dat vind ik zo mooi’, zei ze.

Ik las (zie hieronder) en ik knikte. Ik besloot haar penseel
rustig te laten verdwalen in warme,
dikbuikige potten.
Wie weet welke streling ze verbergen.

Anne Wyckmans
annewyckmans@hotmail.com

Het woordje kunst

Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen,
die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand.
Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrij'en,
maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand.

Toen dacht ik bij het woordje kunst ook eens aan beeldhouwwerken,
die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond.
Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een aai kan merken?
Ik weet niet eens of 't standbeeld zélf wel wist dat het bestond!

Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen,
die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek.
Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen
en vind er soms een streling in als ik een streling zoek.

© Ted van Lieshout uit:
Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen
(Leopold); 1987

In het Lenniks Hoekje!      (15 &16 maart 2012)In het Lenniks Hoekje!

Kunstige uitdagingen en verkeershinder
(waar Etienne niets mee te maken had)

We hadden net ‘WAK-ker Lennik’ achter de rug.

De zondag nadien gingen we met onze vierwieler op zoek
naar ‘t Nelleken.

Hoe, op zoek? Weet gij na 31 jaren Lennik, nog steeds niet
waar ’t Nelleke ligt?

Jawel, wij weten al heel lang waar ’t Nelleken ligt maar ik
heb zo een flauw vermoeden dat een heleboel kunst-
liefhebbers, op die bewuste zondag, onderweg naar
’t Nelleken afhaakten.

Wij maakten alvast vier keer rechtsomkeer omdat allerlei
straten en straatjes, volgens plots opgedoken verkeers-
borden, ineens doodlopend bleken te zijn.

We speelden het spel even mee… we wisten dat ‘De Wer-
ken’ op ’t kruispunt van Eizeringen van start gingen maar
dat ge daardoor langs geen enkel binnenbaantje vanuit
Sint-Martens nog naar ’t Nelleken zou mogen, verwon-
derde ons.

We stonden voor de tweede keer aan de St-Barbarakapel
want we hadden onszelf vandaag (noodgedwongen)
tot plaatselijk verkeer gebombardeerd en… we waren
duidelijk niet alleen!

Elke richting was volgens de borden doodlopend!

Ik voelde de goesting van echtgenoot aanwakkeren.
De goesting om huiswaarts te keren.

Dat was wel het laatste wat ik wilde!
‘Schiet u daarin’, siste ik.

‘Dat mag niet’, antwoordde manlief.

‘Je mag hier nergens meer in en we moeten hier toch
uitgeraken, dus doe nu eens één keer wat ik zeg. Als je
daar doorrijdt, steken we seffens gewoon de Asse-
steenweg over en dan komen we vanzelf aan ’t Nelleken.’

Dat we er moesten uitgeraken was een feit, dus manlief
reed de zogezegd doodlopende straat in en daar
stonden we aan de Assesteenweg.
We slikten allebei!

Niks doodlopend maar wel verplicht naar rechts afslaan!
Oversteken mocht dus niet!

Wat een geluk dat er nergens politie te zien was want we
deden gewoon datgene wat alle anderen ook deden.
We staken de Assesteenweg over en kwamen op ’t Nelle-
ken terecht.

Blij dat we er geraakten. Twee dingen deden onze
monden open vallen.

Ten eerste, hoe waren al die auto’s hier terecht gekomen?

Ten tweede, waarom verbergen kunstenaars hun schatten
zo lang?

Ik keek naar alles.

Hier stond kunst met een grote K… niet bij alles maar toch
wel bij… veel van alles.

Twee dames hadden een groot aantal schilderijen waar
toch een zekere gelijkenis inzat.

Kon je ze als een spel kaarten door elkaar husselen (ik be-
doel de werken) dan was het een kleine moeite om ze
terug bij de juiste kunstenaar te zetten.

Ze waren prachtig en hadden allemaal, binnen dat tikje
herkenbare, ook een tikje eigenheid.

Een derde dame was zo bescheiden dat ze haar werk
geen kunst wilde noemen.

Ze had gewoon goesting om zo nu en dan dingen te
creëren. Om te bewijzen dat ze dat kon…
Geen kunst maar uitdagingen… dat was het voor haar.

Het laatste wat ik wilde, was een woordenwisseling over
de definitie van het woord ‘KUNST’.

www.lennik2000.be of www.lennikkwadraat.be
onze vertrouwde website met alle informatie over ons en
onze gemeente. Inmiddels bestaat hij al meer dan10 jaar
en is één van de volledigste websites over Lennik. Het is
indrukwekkend welke informatie werd opgebouwd sinds
het begin. 

www.facebook.com/LENNIKKWADRAAT
meer en sneller de actualiteit van Lennik met
kans op reageren. Laat je “verleiden” en
word vriend van onze facebook-pagina.

Op beide plaatsen op het internet vind je
heel vlug onze persmededelingen/
onze visie over Lennikse politieke problemen.

NIEUW: volg ons nu ook op TWITTER: 
http://twitter.com/LennikKwadraat 

LENNIK KWADRAAT op het internet
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Magneetjes LENNIK KWADRAAT


