
het is weinig geweten, maar toch is het onontbeer-
lijk voor de goede werking van ons OcmW: het

VrIJWIllIGersWerk. het lennikse OcmW heeft een
zeer goede vrijwilligerswerking. De banden zijn nog
hechter wanneer zij samen komen. Van onze kant wil-
len we alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun
inzet. lennik vaart er wel bij.
Wenst u ook vrijwilliger te worden? Vraag dan om
inlichtingen bij het OcmW, via tel. 02 532 41 45 of via
de OcmW secretaris: jos.nevens@ocmw.lennik.be.

In lennik gingen op 10 september 2011 voor de
zesde maal de nederlandse lessen voor anderstali-
gen van start. Dit is een samenwerking tussen de ge-
meente, het OcmW en het Gltt.
zaterdag 9 juni 2012 werden de cursisten in de bloe-
metjes gezet bij de uitreiking van hun attest. De 11 cur-
sisten die dit jaar de lessen volgden, legden het
taalexamen af en waren allen geslaagd.
Op 1 september 2012 gaat er opnieuw een screening
door te lennik, in de cafetaria van het OcmW. Dit gaat
door in samenwerking met het huis van het nederlands
en het Gltt. er zal bekeken worden welk niveau de
deelnemers dienen te volgen. Indien er voldoende
kandidaten zijn, zullen er waarschijnlijk in september
2012 lessen nederlands voor anderstaligen doorgaan
module 5 en 6.
De gemeente en het OcmW hechten bijzonder veel
belang aan deze cursussen om de anderstalige inwo-
ners van lennik de mogelijkheid te bieden te kunnen
communiceren met hun buren en de hele lennikse ge-
meenschap. De gemeente en het OcmW doen dan
ook een warme oproep aan alle anderstaligen van
lennik en de ruime omgeving, om op zaterdag 1
september tussen 10u en 11u30naar de cafetaria
van het OcmW te komen.
Voor meer informatie kan u terecht bij het OcmW van
lennik op het nummer 02 454 84 93 of bij het huis van
het nederlands.

enkele jaren geleden werd het wachtbekken aan de
sporthal aangelegd. Dit bekken heeft een volume
van ca 1800 m³. In november 2010 hebben we te
kampen gehad met een overstroming van de molen-
beek in de Gustaaf Van der steenstraat. tijdens deze
overstroming was het bufferbekken aan de sporthal
slechts gedeeltelijk gevuld. In opdracht van de dienst
Waterlopen van de provincie Vlaams-brabant wordt
momenteel de mogelijkheid onderzocht voor extra
buffering in het bestaande wachtbekken. Deze zou
er in bestaan dat er extra ringdijken zouden worden
gebouwd. In het kader van een natuurproject wordt
dit bufferbekken momenteel begraasd door een tien-
tal ardense Voskoppen. recentelijk werden er drie
lammetjes geboren. Deze schapen kwijten zich zeer
goed van hun taak want intussen werd de achter-
gelegen weide (eveneens eigendom van de
gemeente) voor deze nuttige dieren opengesteld om
het gras kort te houden.

Geert De cuyper-schepen milieu

taallessen VOOr anDerstalIGenVrIJWIllIGersWerk In lennIk

heUGelIJk nIeUWs!
Wachtbekken aan De spOrthal

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.

DE ZEVENDE VAKANTIEPIJL VOOR JONGEREN
van 3 jaar tot ...

WAAG JE KANS!

er zijn vijf prijzen voorzien per leeftijdscategorie.
oplossingen (kopie mag) bezorgen voor 31 augustus aan:

anne wyckmans palokenstraat 19 1750 lennik

VIND JIJ DE ZEVEN VERSCHILLEN?
(van 3 tot 7 jaar)
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HORIZONTAAL: 1. Op 14 oktober 2012, Wiskundige constante, 2. Eerste vrouw, Getal, Perfect, 
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KRUISENDE WOORDEN
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We wensen aan alle lennikenaren een

prachtige en zonnige vakantie toe !

In het buitenland of in het binnenland

of zelfs hier in lennik...

geniet met volle teugen van (hopelijk)

de zon!

Dit is een speciaal nummer.
zoals elk jaar net voor de vakantie publiceren we een editie met vier bladzij-
den voor de kinderen. Voor de lezers van het hoekje…. dit vindt u terug in ons
volgend nummer . Ook speciaal is het editoriaal dat deze maal werd geschre-
ven door Fried ringoot. Fried is voor de eerste maal kandidaat bij onze partij.
naast zijn bekommernis voor het reilen en zeilen in lennik, heeft hij ook een
speciale aandacht voor anders-validen mensen.
U kan hem beter leren kennen op zijn website http://www.friedtheater.be
en op zijn Facebook pagina                 

(erik O)

V.U. ernest Vankelecom, schapenstraat 181, 1750 lennik              www.lennikkwadraat.beabonnement: 2,5 euro
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taallessen  Ihet wachtbekken 2
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De kleine pijl - vakantiekrant                                         
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U zal het misschien reeds vernomen hebben

maar onze “Gronckelman” (emiel Walraevens)

vertrok begin juni op bedevaart naar santiago

de compostela. We duimen voor een veilige en

goede tocht, veel toffe belevenissen en een

goede terugkomst. Volg zijn belevenissen op

http://mielnaarcompostela.blogspot.be/

het moet gezegd.

Ik heb zelden zo veel 'bezorgdheid' mogen ervaren a!s de laatste weken....

niet dat het me rechtstreeks gezegd wordt. mensen die nauw om me heen leven

worden er over aangesproken. "Is het wel de juiste keuze die Fried maakt?

allez pas op, 't is vooral uit 'bezorgdheid'. “Gaat hij dat aan kunnen?"

het is verrassend dat steevast deze opmerking komt van politieke opponenten.

zou mijn en onze stelling dan toch kloppen? Dat lennikenaren wel degelijk oog

en oor hebben voor wat er rond hen gebeurt... mensen, verenigingen...?

Of heeft het een andere voedingsbodem? probeert men mij ervan te overtuigen

dat 'opkomen voor de keus' te zwaar zou zijn?

Wel, beste allemaal en vooral die politieke opponenten die 'zo bezorgd' zijn:

neen, het is niet te zwaar, ik tel nog mee!

een rolstoel betekent niet dat ik geen juiste keuzes meer kan maken. Voor alle

duidelijkheid dus: ik heb nog een actief leven (Ik heb geen invaliditeitsuitkering

namelijk, daarvoor ben ik 'niet invalide genoeg'). lennikenaren zullen weten

waarvoor ik sta en dat dat een bijzonder positieve boodschap is. eentje waar

uiteindelijk de kleur van de pet die je draagt niet van belang is. eentje van inle-

ving! eentje van 'het goede te zien in mensen' eerder dan te (ver)oordelen of ze

al dan niet iets aankunnen. Geen haar op mijn hoofd dat er zal aan denken

mensen te fnuiken in hun enthousiasme om van lennlk een “fijne” gemeente te

maken, een “open“ gemeente met respect voor wie ons lennikenaren respec-

teert.

Oh ja, die pet! er zijn mensen die geschrokken zijn dat de pet die ik draag geel

kleurt. sterker nog. er zijn er die me als 'extremist' bestempelen. Wat zou ik een

extremist kunnen zijn. Wie me kent, weet beslist wel beter. Integendeel zelfs.

als er één koppel is waar iedereen welkom is en waar we soms hele dagen bezig

zijn om mensen op te vangen, een luisterend oor, bijna als 'sociaal bureau'

fungeren... dan zijn wij het wel. en dat doen we graag. het kost zelfs geen moeite,

het is een manier van zijn!

Wie zo in vakjes denkt, riskeert zelf nogal 'extreem' te worden in zijn gedachten

en daden, toch? Ik deel geen mensen in vakjes in. Wie goed kijkt en leest, ont-

dekt al gauw dat we veruit het meest positieve, constructieve en creatieve

programma hebben. realistisch zoals het een goeie huisvader betaamt, maar

altijd(!) met de lennikenaar als mens in het hoofd en hart! (binnenkort wordt het

verkiezingsprogramma voorgesteld).

Of je een blauwe, oranje of zelfs regenboogkleurige pet op hebt... als mens ben

je voor mij niet veranderd. Dat ik met mijn gele pet plots een ander

persoon zou zijn geworden? kom nou... dat geloven ze toch

zelf niet? Dus wees gerust.., Je hoeft echt niet bezorgd te zijn om

mij, dan wel integendeel want... alles loopt op wieltjes!

met positieve en 'hart'elijke groeten  -  Fried

Onze GrOnckelman Op
tOcht naar cOmpOstela

KLEINE PIJL KLEINE PIJL
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GA JIJ OOK AL NAAR DE MUZIEKACADEMIE VAN LENNIK?
(van 7 tot 10 jaar)

deze handen bespelen een instrument.        zie jij welk instrument het is?

ER ZIT MEER IN JE HOOFD DAN JE DENKT!
(vanaf 10 jaar tot leeftijd onbeperkt)

gebruik de onderstaande woorden in een grappige tekst over lennik.
schrijf maximum 15 regels maar gebruik ook alle vetgedrukte woorden.

je mag de woorden splitsen en werkwoorden vervoegen.
politiek, kinderopvang, bejaardenzorg, windenergie, fietspaden,

schoolomgeving, sport, cultuur, feestje bouwen…
je kan het zo gek niet bedenken… fantaseer er op los!

de origineelste tekst wordt extra beloond!

GRAVEN – PRINS – FLINTERDUN – STEMPELEN - WEER

BUNDELEN – PANTOFFELHELD – TROUWEN – PRIKKEN - STONED

WOLK – VAKANTIEJOB – EINDELIJK – VERKIEZINGEN

PLUIM

DOEN …. je hebt twee maanden tijd! SUCCES!

vind je het moeilijk?
kunnen de omgekeerde woorden helpen?

ONAIP – TEPMORT

LEGNAIRT

TENIRALK – LOOIV

GEEF JIJ DEZE PLAAT ZONNIGE VAKANTIEKLEURTJES?
(van 3 tot 7 jaar)

Stapel zes gelijke munten in driehoekvorm.
Door 4 x een munt van plaats te verande-
ren, maak je van de driehoek een cirkel

Regel: Als je een munt op een nieuwe
plaats legt, moet hij altijd twee andere

munten raken.
Het kan zijn dat eenzelfde munt

2 x van plaats verandert.

MAAK JIJ EEN MUNTENCIRKEL VOLGENS DE REGELS?
HET IS ECHT HEEL MOEILIJK…

(probeer maar vanaf 7 jaar tot 14 jaar & teken de vier zetten uit om deel te nemen)
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gemeente zonder bemoeienissen van nationale partijen

en belangen vreemd aan onze gemeente vermijden.

Onze leuze blijft nog steeds:

lennIk Vlaams en GrOen.

DE ZEVENDE VAKANTIEPIJL VOOR JONGEREN
van 3 jaar tot ...

WAAG JE KANS!

er zijn vijf prijzen voorzien per leeftijdscategorie.
oplossingen (kopie mag) bezorgen voor 31 augustus aan:

anne wyckmans palokenstraat 19 1750 lennik

VIND JIJ DE ZEVEN VERSCHILLEN?
(van 3 tot 7 jaar)

V.U. ernest Vankelecom, schapenstraat 181, 1750 lennik              www.lennikkwadraat.be abonnement: 2,5 euro

In dit nummer :

Vind je de zeven verschillen?                  1
Ga je ook naar de academie van lennik?   I   er zit meer in je hoofd dan je denkt 2
maak een muntencirkel   I   Geef jij deze plaat zonnige kleurtjes? 3
kruisende woorden 4

lennIk kWaDraat - het meest verschijnende politieke blad in lennik
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sleutelwoord - Vind jij de nieuwe naam ?

HORIZONTAAL: 1. Op 14 oktober 2012, Wiskundige constante, 2. Eerste vrouw, Getal, Perfect, 
3. Aanspreektitel geestelijken, Ralph Lauren (afk.), 4. Gewricht, Welpenleidster, Zuid-Afrikaanse bisschop, 
5. Met deze toevoeging is het nooit goed, Misnoegd, Geboren op 25 december,
6. Afk. Europees kampioenschap, Amsterdams dialect voor ‘stommeling’, Afk. van Sint, 
7. Kikker, Duits motorfietsmerk, 8. Kreeg ezelsoren (met D of T), Nederlands kampioenschap (afk.), Schande, 
9. Vervoeging van eten, Belangrijk voor luchtvaart, De ene of de andere,  10. Blote zandvlakte aan zee,
11. Gij (Duits), Trend (mv), 12. = de persoon die iets verdeelt,  13. Liefde (Frans), Vervoeging van rijzen, Bouwde een ark, 
14. Proberen in het midden van het dorp te houden, Straat (afk.), Soort metalen ook adellijk iemand, 
15. Het is er één, Muzieknoot, Vervoeging van scoren

VERTIKAAL: 1. Opkoper van runderen, Papa, 2. Getal deelbaar door twee, Niet inademen, 
3. merkwaardig iets, Meisjesnaam ook Frans automerk, 4. Wekelijks terugkerende opdracht, Diabetes UK vereniging (afk.), 
5. International development association (afk.), Iers hondenras, 6. Hangt ergens aan vast, RuneScape (afk.),
7. Soort edelsteen, Marterachtig dier (mv), 8. Allemaal, Appelsoort,
9. Tak van een Els ook familienaam van Nl. dj., Niet hetzelfde, 10. Meisjesnaam, Ladies Night (afk.), Bergketen (Zuid-Am), 
11. En dergelijke (afk.), Verdedigingssport, Lidwoord, Evangelische omroep (afk.), 12. Een nest makend, Fernando (afk.),
13. Universitair Ziekenhuis (afk.), Al, Is ongelooflijk oud, 14. Bevalling (Lat.), Eurozine (afk.), Jongensnaam (Eng.),
15. Heeft uitzonderlijke reputatie, Herstel-Empowerment-Ervaring (afk.)
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Eventueel e-mailadres:……………………………………………................................................................………@ ………………….............……………….….....

Telefoonnummer:…………………………………………………………...................................................................................……………………………………..….

KLEINE PIJL
-4-

KRUISENDE WOORDEN
(van 10 jaar tot ... leeftijd onbeperkt)

-2-




