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HOEKJE VAN LENNIK2000

LENNIK 2000 is de enige open Lennikse
lijst en dit reeds sinds 1994.

LENNIK2000 is een samenwerkingsver-
band van mensen met verschillende
ideeën, doch dezelfde aandachtspunten:
Vlaams, milieugericht, progressief,
aandacht voor het culturele en verenigings-
leven.

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.

EDITORIAAL

Namens LENNIK2000 wensen we
aan alle Lennikaren een prachtig
en voorspoedig 2012.
LENNIK2000 zal trachten om ook
in dit verkiezingsjaar zoveel
mogelijk het welzijn van alle
Lennikenaren te betrachten.
Het belooft een boeiend jaar en
waarschijnlijk een zeer moeilijk
jaar te worden. We mogen er niet
aan voorbijgaan dat de budgetten
voor politie en brandweer een
serieuze hap nemen uit de
Lennikse gemeentekas. Dit is een
vaststaand feit. Toch moeten we
trachten om de nog beschikbare
gelden zo efficiënt mogelijk te
besteden en zeker en vast besteed

worden aan het algemeen nut.
Dus voor elke Lennikenaar.
Nieuwe projecten opstarten die
niet voldoen aan het algemeen nut
moeten zo lang er geen grotere
financiële draagkracht is voor de
gemeente in de diepvriezer gaan.
Nieuwe geldverslindende initiatie-
ven die niet ten goede komen aan
de ganse bevolking kunnen niet
getolereerd worden.
LENNIK2000 van zijn kant wil
dan ook het engagement aan-
gaan, ook in 2012, om scrupu-
leus zijn engagementen tegenover
de bevolking te blijven honoreren
zoals vervat in de meerderheids-
beleidsnota en de overeenkom-
sten afgesloten met de coalitie-
partner.

LENNIK 2000 hoopt dat ook al de
andere politieke partijen de door
hen aangegane engagementen en
de door hen aangegane verbinte-
nissen even correct zullen blijven
uitvoeren. We hopen tevens dat de
eventueel door “verkiezingkoorts”
aangetaste partijen het “redelijk
verstand” niet verliezen en er
ongelukkige beslissingen worden
genomen, nefast voor de bevol-
king.
In ieder geval wil LENNIK2000 het
belang van de Lennikse burger
blijven verdedigen.

Erik O
Fractieleider
LENNIK2000

Nieuwjaarsreceptie
Schepen en OCMW-voorzitter Etienne Van Vaerenbergh,
voorzitter van LENNIK2000 en het bestuur van
LENNIK2000 hebben het genoegen u, samen met uw
familie, uit te nodigen op hun nieuwjaarsreceptie.
Deze heeft plaats op zondag 15 januari 2012 om 11
uur in de A.Vanderkelenstraat 7. Gastspreker is Eerste
Schepen Geert DE CUYPER. Hij zal het hebben over de
voorbije politieke jaren, de toekomst van onze gemeente,
de vernieuwingen in de schoot van onze partij, de
samenwerking met de Lennikse N-VA, de voorbereiding
van dit verkiezingsjaar, kortom alles wat je wenst te
weten over het politieke reilen en zeilen in Lennik.

MOSSELKERMIS
Misschien nu reeds in je agenda: het 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 Lennik en dit op:

zaterdag 3 maart 2012 van 18 uur tot 22 uur • zondag 4 maart 2012 van 12 uur tot 22 uur
maandag 5 maart 2012 van 12 uur tot 21uur.

GELUKKIG NIEUWJAAR & RECEPTIE LENNIK2000
De Schepenen, de mandatarissen en de bestuursleden

van LENNIK2000 wensen u en uw familie een Voorspoedig 2012



Reeds in een vorig nummer meldden wij dat er een nieuw
kernbestuur werd gekozen in LENNIK2000. Dit kernbestuur
heeft tot doel om onze partij nog slagkrachtiger te maken
en om de toekomstige verkiezingen voor te bereiden. In het
bestuur zetelen alle mandatarissen en leden die werden
aangeduid door de Algemene Vergadering.
Etienne Van Vaerenbergh werd verkozen als voorzitter,
Hans Van Lierde als ondervoorzitter, secretaris werd
Wim Durang en penningmeester Ernest Vankelecom. 

Of de foto ontbreekt Dorien Herremans die niet aanwezig
kon zijn op de vergadering

Dit beeld wilden we de Lennikenaren niet onthouden.
Het is uitzonderlijk dat twee van de vier kerktorens van
Lennik op hetzelfde moment in de steigers staan.
In Sint-Martens-Lennik waren de werken nagenoeg
afgewerkt en kwam de Sint-Martinuskerk er als “nieuw”
voor.
In Sint-Kwintens-Lennik zijn de werken net begonnen.
LENNIK2000 wenst de beide kerkfabrieken te feliciteren voor
hun inzet voor het behoud van deze monumenten.

NIEUW BESTUUR VOOR LENNIK2000

LENNIK ONDERHOUDT ZIJN WEGEN

KERKTORENS IN DE STEIGERS

Jaarlijks wordt er gewerkt aan het Lennikse patrimonium. Een greep uit de werken. Herstellingswerken aan de Losgatstraat (zie
foto’s). Elk jaar sluit de gemeente ook een onderhoudscontract "wegen" af met een aannemer voor de herstelling van verschillende
straten. Volgens dit contract werden er in 2011 herstellingswerken uitgevoerd aan onder andere volgende straten:

- Losgatstraat
- Scheerweidestraat
- Trontingenstraat
- Postberg
- Oude Brusselsestraat/Scheestraat
- Kapellestraat
- Braambos
- Schapenstraat
- Paardenstraat
- Molenstraat
- Palokenstraat/Koestraat
- Oude Geraardbergsestraat/
Nellekenstraat



LENNIK IS GEWONNEN VOOR ECOLOGISCH BEHEER
Enige jaren geleden werd er een spaarbekken aangelegd naast
de sporthall Jo Baetens. Volgens een gemeenteraadslid van de
oppositie groeide er in dit kleine natuurgebied “te veel vuil” (??).
Binnenkort wordt hier een gepast ant-
woord aan gegeven. Met een project
van de gemeente en in een samenwer-
king met Natuurpunt M.O.Lennik en na
advies van de milieuraad wordt hier een
oplossing aangereikt. Het idee is om er
12 “Ardense Voskoppen” te laten grazen
en hierdoor aan ecologisch beheer te
doen. Ardense Voskop is een zeer oud
schapenras waarschijnlijk uit de tijd van
de Romeinen. Het werd gekweekt in de
Ardennen, in het begin voor de wol, later
bleek het een ideaal vleesschaap te zijn.
Het schaap is aangepast aan de
Ardense omstandigheden en is zeer
robuust, sober en sterk. Het is een
schaap dat zich thuis voelt in ruige om-
standigheden en zowel tegen droogte
als tegen nattigheid kan. Ze kunnen per-
fect overwinteren onder de beschutting
van bomen en struiken. De schapen worden geleverd door
Danny Luyckx uit Bunsbeek.
Hij kwam begin november met zijn herdershonden een bezoek
brengen aan het terrein en werd ondermeer ontvangen door de
schepen van Leefmilieu Geert DE CUYPER en Leo Tielemans van
Natuurpunt M.O.Lennik en mensen van de gemeentelijke tech-
nische dienst. Gemeentearbeiders plaatsten vorig jaar een af-

sluiting aan het terrein van ongeveer anderhalve hectare. Tevens
zijn er aangepaste poortjes.
Deze poortjes zijn noodzakelijk omdat het “Molenpad” (wan-

delpad), dat deel uitmaakt van het
wandelwegennetwerk, over dit perceel
loopt. Tevens komen er infoborden die
de wandelaars meer info geven over
het begrazingsproject. Dit overstro-
mingsgebied is ingekleurd als natuur-
gebied.
Hierdoor krijgt de natuur er een abso-
lute voorrang. Zo plant men om dit
gebied aantrekkelijk te maken voor de
vlindersoort “het bruin blauwtje” wat
ook nog andere vlindersoorten en
insecten zal aantrekken. Door de
aanwezigheid van dergelijke fauna zal
dit gebiedje meteen ook een aantrek-
kingspunt worden voor tal van vogels.
Het is dus de bedoeling om te werken
aan een enorme biodiversiteit. De be-
doeling is ook om het gebied “open” te
laten en de groei van bomen en strui-

ken te beletten. Tegelijkertijd krijgen er veel wilde bloemen en
planten een goede kans om hun pracht te tonen. Om dit alles
te realiseren zijn deze schapen een zeer goed “werkinstrument”
om dit gratis te realiseren. Dit is nogmaals het bewijs dat de
overheid en natuurorganisaties samen kleinschalige projecten
kunnen uitvoeren waarbij iedereen wel bij vaart.
Met dank aan PERSINFO.ORG voor het gebruik van de foto.

Begin januari worden de lokalen van de heringerichte gemeentelijke loods, gelegen in de Kroonstraat, door het Rode Kruis (afdeling
Lennik-Gooik) in gebruik genomen. De herinrichting werd, in samenspraak met de verantwoordelijken van het Rode Kruis,
uitgevoerd door personeel van de gemeente.

ONDERKOMEN RODE KRUIS ONDER HANDEN GENOMEN

www.lennik2000.be
Onze vertrouwde website met alle informatie over ons en onze gemeente.
Bestaat reeds meer dan 10 jaar en is één van de volledigste websites over Lennik.
www.facebook.com/LENNIK2000
Meer en sneller de actualiteit van Lennik met kans op reageren.
Laat je “verleiden” en word vriend van onze facebook-pagina.

LENNIK2000 OOK OP FACEBOOK



HOEKJE VAN LENNIK2000

ZWERFVUIL EEN PLAAG

Wat doe jij oma?’
‘Ik ben de houtkachel aan ’t uitkuisen
jongen.’
‘Is die dan vuil?’
‘Ha ja, als je die regelmatig doet branden,
dan is die vuil.’
‘Ik heb die nog nooit zien branden, oma.’
‘Nee, manneke… als er hier kleine kindjes
rondlopen, dan laat ik die niet branden.
Oma vindt dat te gevaarlijk voor de kindjes.
De kachel is groot en wordt heel warm.’
‘Mmmm… ik ben ni meer klein, oma.
Ik ben bijna vijf… nog negen nachtjes.’
‘Das waar, manneke maar zusje is wel
klein.’
‘Ja, maar die wordt ook groot. Nu nog
niet… nu zou ze nog in brand kunnen
vliegen.’
Opa schudt de krant en kucht hoorbaar.
‘Ben jij een beetje verkouden, opa?’
Opa grinnikt: ‘Nee jongen, ik denk aan jouw
zusje.
’t Is nog wat vroeg voor haar om in brand te
vliegen.’
De kleinzoon knikt: ‘Ha ja, als mijn zus in
brand vliegt, ze zou nogal roepen…
en stinken…’
Opa’s beurt om te knikken. ‘Dan ruikt het
hier naar barbecue, denk ik.’
Het gesprek gaat naar mijn gevoel de
verkeerde kant op.
Onze kleinzoon vindt het voorlopig nog
fantastisch.
Hij rolt over de grond en giert het uit.
Mijn omagevoelens halen de bovenhand.
Ik hou niet van zulke gruwel.
‘Gaan jullie eens stoppen met die vreselijke
verhalen? Ik vind dat helemaal niet grappig.’
Kleinzoon schatert nog luider en manlief
verstopt zijn grijns veilig achter de krant.

Ik voel mij stilaan echt boos worden en
neem alvast de kleinste van de twee onder
handen.
‘Wat is er zo plezant aan een brandende
zus?
Branden, dat doet pijn hoor.’
Hij trekt meteen zijn absoluut onweerstaan-
baar stripfiguurgezicht. Eén mondhoek gaat
de lucht in en zijn ogen proberen in een heel
vreemde hoek naar opa te kijken.
Dan flapt hij er de logica van een puur
natuur vijfjarige uit. ‘Als mijn zus een kaka-
broek heeft dan gaat de barbecue toch echt
stinken?’
‘Oké, dat is waar en nu wil ik er niets meer
over horen.’
‘Van jou ook niet’, roep ik naar de krant.
Opa knipoogt vanachter de krant.
‘Die kleindochter…
wacht maar… als die wat groter wordt.
Ze gaan nog sulferbloem moeten strooien
om het mansvolk op afstand te houden.’
Ha ja… ik begrijp het.
Opa is, weliswaar wat voorbarig, al een heel
ander soort brandjes aan ’t blussen.
De kleinzoon bestudeert ineens heel ernstig
de hoop as. ‘Is dat fijn stof, oma?’
‘Oei… het maakt wel veel stof en het is heel
fijn dus… ja, jongen het is fijn stof.’
Hij gaat een stap achteruit:
‘Dat is ongezond.’
De krant in de zetel zakt.
‘Je moet het ook niet opeten, jongen.
Oma gaat dat allemaal weggooien.’
‘Fijn stof zit in de lucht, opa.’ Daar staan we
allebei met onze mond vol tanden.
‘Wanneer steek jij de kachel weer aan,
oma?’
‘Met kerstmis, jongen.
Oma houdt van het vuur.’

Kleinzoon knikt. ‘Kindje Jezus zal ook blij
zijn. Die ligt daar altijd zo bloot.’
‘Gaat er genoeg wind zijn met kerstmis?’
‘Genoeg wind?’ Wat gaat er in dat vijfjarige
hoofdje om? “Als er ni veel wind is dan mag
de houtkachel ni 0branden.’
Ziet hij de vraagtekens op ons gezicht?
‘Dat zegt de radio, oma. Als de kachel
brandt… zonder wind… dan komen de
schouwvliegen.’
‘Het kost wat moeite maar het lukt me echt
waar om ernstig te blijven. Ik hoorde
vanmorgen ook het bericht dat Joke Schau-
vliege het houtkachelgebruik wil afremmen.
Zou ze beseffen hoe prachtig haar naam in
kindermond verbasterd wordt?
‘Ge kunt gerust zijn, jongen. In onze schouw
komen geen schouwvliegen. Er zal wel wat
fijn stof de lucht invliegen…. tja…
we hebben al een auto weggedaan…
oma en opa zijn nu ook weer niet zo heilig.’
‘Nee, dat is waar… maar Jezus wel,
eh oma?’
‘Ja jongen… Jezus voorlopig nog wel.’

Anne Wyckmans Bestuurslid LENNIK2000

Nu de feesten en de recepties een beetje achter de rug zijn, zouden
we graag een oproep doen om de buurt van de glasbollen proper
te houden. Meestal zijn deze plekken verzamelplaatsen van zwerf-
vuil en vuil dat er niet thuishoort. Mensen brengen flessen naar de
glasbollen wat een schitterend idee is maar vergeten de kartonnen
verpakkingsdozen en laten ze gewoon achter in de buurt van de
bollen. Soms brengt men ook spiegels en TL-lampen. Deze stoffen
horen niet thuis in een glasbol maar wel op containerpark. Deze
spullen achterlaten in de buurt van de bollen is ook al uit den boze.
Zo zagen we ook dat sommigen de aanplakaffiches van vorige
activiteiten gewoon aftrekken en achterlaten. De gemeente geeft de
service om deze aanplakplaatsen te voorzien, doch men blijft
steeds met hetzelfde probleem geconfronteerd van rondzwervend
papier. Het is zo dat het opkuisen van dergelijke buurten steeds
een meerkost is voor de gemeente en eigenlijk voor de
gemeenschap.
Laat het ons dus aub een beetje proper houden!


