


Waarom wij beslist hebben om onze naam aan te
passen, kun je lezen in het editoriaal.
We vonden dat de naam stilaan verouderd was en
we dringend naar vernieuwing moesten zoeken. Het
feit dat de gemeenteraadsverkiezingen niet ver weg
meer zijn, overtuigde ons nog meer. We blijven wel
trouw aan de ideeën zoals die leefden bij LENNIK2000.

Maar waar komt de naam
LENNIK KwAdrAAt ( LENNIK² ) vandaan?

We waren allen de mening toegedaan dat de naam
LENNIK niet mocht ontbreken in de nieuwe naam. Ook
moest de herkenbaarheid blijven en daarom behiel-
den we ook de 2, doch laten de drie nullen vallen. Met
de naam LENNIK willen we nogmaals op wijzen dat de
belangen van Lennik en zijn inwoners voor ons prioritair
zijn.
Met “Kwadraat” willen we er op duiden dat we
inzetten op de meerwaarde door samenwerking. Een
samenwerking van voormalige VU-mensen, mensen
van de NVA en onafhankelijke Lennikenaren, een bun-
deling die klaar is om uit te groeien tot de krachtigste
speler in het Lennikse politieke leven.
Met “Kwadraat” willen we ook het vermenigvuldigen
aanduiden van de eigen waarde, de inbreng, de
ervaring, de inzichten, de sterktes en bovenal de
talenten van de mensen die zich engageren en willen
engageren bij LENNIK KWADRAAT ( LENNIK² ).
Met “Kwadraat” willen we ook niet voorbijgaan aan
de projecten die bezig zijn of gaan opgestart worden
in het Pajottenland. Lennik moet naast de andere
Pajotse gemeenten blijven staan en de samenwerking
blijven steunen.

LENNIK KWADRAAT ( LENNIK² ) steunt volledig de actie van
het “Prins”-comité.
Dit comité wil graag op zondag 9 september 2012 een
grote trekpaardenstoet door de straten van Lennik laten
gaan. Het organiseren van zo'n groot evenement, naar
aanleiding van de 20-ste verjaardag van Prins, kost natuur-
lijk geld. Daarom biedt het "Prins"-comité in samenwerking
met Huis Vossen, 3 wijnen aan. Het etiket werd getekend
door Koenraad Tinel (creator van Prins) en het contra-
etiket wordt gesierd door een kwatrijn van de Lennikse
dichter Ivo van Strijtem.
Het "Prins"-comité biedt Cava D'Aviana, Jaar van Prins aan.
Deze lekkere Cava brut kost €8.5 en kan besteld worden
bij het "Prins"-comité (prinslennik@gmail.com) of worden
aangekocht bij Huis Vossen, Alfred Algoetstraat 2b te
Lennik.
De witte Equus-wijn heeft een lichte houttoets en een
schitterende goudgele kleur. Hij is ideaal bij visgerechten
en als lekkere aperitief.
De rode Equus-wijn heeft een mooie warme
rode kleur en wordt gekenmerkt door zachte
tannines. Hij is ideaal bij vleesgerechten en als
receptiewijn. De witte en rode wijn wordt
aangeboden aan €6.75 per fles. Voor elke
verkochte fles wijn stort Huis Vossen een
bedrag op de rekening van het Comité.
Aangezien de opbrengst rechtstreeks wordt
gebruikt voor een prachtig initiatief voor
Lennik besliste LENNIK KWADRAAT om tijdens
haar jaarlijks Mosselfestijn deze wijn op de kaart te zetten,
want alle beetjes helpen. 

Meer info: http://prinslennik.blogspot.com/2011/11/prins-
heerijke-wijnen.html

Misschien heeft u het al gemerkt maar de website

van de gemeente werd totaal vernieuwd. De eer-

ste versie die enkele jaren geleden werd geplaatst

was toen één van de beste van Vlaanderen. Dit

was zeer verwonderlijk voor een kleine plattelands-

gemeente en met beperkte middelen. Men ging

in de waardering ver voor sommige grote steden.

Deze website biedt nu enkele nieuwe mogelijk-

heden en werd prachtig aangepast door de

Lennikse ambtenaren.

Graag wil LENNIK KWADRAAT hen van harte

feliciteren om deze prestatie. (www.lennik.be)
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Prins jaar ! website gemeente Lennik

helemaal in het nieuw
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Een partij die zich niet regelmatig evalueert, zich niet in

vraag stelt, zich niet openstelt voor kritiek en nieuwe

ideeën en die niet kijkt naar de toekomst is een partij die

zich inkapselt in een logge organisatie en steeds overtuigd

is van zijn eigen gelijk. Veel inventieve ideeën en vernieu-

wende inzichten worden in dergelijke partijen de kop

ingeduwd en verzuring wordt er een standaard.

In de schoot van LENNIK2000 wordt regelmatig de denk-

oefening gehouden of we wel “goed bezig “ zijn. Naast

het inhoudelijke zijn we ook reeds geruime tijd bezig of

onze “verpakking” nog wel hedendaags is en/of we er na

meer dan 18 jaar niet aan toe zijn om onze naam aan te

passen. Zo kwamen we tot de vaststelling dat in het jaar

2012 we nog moeilijk de naam LENNIK2000 kunnen blijven

gebruiken. De naam LENNIK2000 ontstond omdat we in

1994 tot doel hadden om met ons project aan de

Lennikenaren iets nieuws te brengen, om een nieuwe par-

tijvisie, om een nieuw politiek project aan te bieden in het

jaar 2000 voor de Lennikenaren en de gemeente Lennik.

Het jaar 2000 een nieuwe Millennium, het jaar voor het

begin van de grote veranderingen. Samen met mensen

van de toenmalige Volksunie en mensen uit de sociale

beweging werd de partij boven de doopvont gehouden.

Steeds behielden we onze dynamiek en bleven we onze

beginselen indachtig.

Na 18 jaar zijn we evenwel van mening dat de naam

LENNIK2000 zijn “houdbaarheidsdatum” heeft overschre-

den en begonnen we na te gaan welke naam een

volwaardige vervanger en opvolger zou zijn. Nu met de

nakende gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing

van ons nieuw bestuur leek ons het beste moment aange-

broken om met deze nieuwe naam de verkiezingen in te

gaan.

De gekozen naam werd LENNIK² of LENNIK KWADRAAT.

Hoe we aan deze naam komen en wat er achter zit kun je

lezen op pag. 2.

Naast de vernieuwde naam wordt u ook hierbij ons nieuw

logo voorgesteld. We vonden het noodzakelijk om een

duidelijke merknaam te hebben en zullen die dan ook

vanaf nu gebruiken in onze publicaties. Door de verande-

ring van naam willen we geen afbreuk maken aan ons

verleden integendeel.

We willen een stuwende politieke beweging blijven in onze

gemeente en aanbrenger van vernieuwende ideeën.

Editoriaal

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 samenwerkingsverband van mensen met

verschillende ideeën, doch dezelfde aandachtspun-

ten: 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 & GROEN.
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Nieuwjaarsreceptie:

Had mezelf die avond tot Bobette uitgeroepen en droeg
de gevolgen met stijgende verbazing.
Voelde ik me oorspronkelijk in een hoek gedrumd,
achteraf beschouwd stond ik daar goed.
Ik kon alles en iedereen prachtig overzien.
Hoe sneller de glazen wisselden, hoe heftiger en in
crescendo de stemmen volgden.
De vrijwilligster van dienst kwam grinnikend met het fruit-
sap mijn richting uit.
Ze knipoogde, goot mijn glas vol tot over de rand en
noemde me Martine.
Nog voor ik het misverstand kon rechtzetten, rinkelde
mijn gsm.
Ik kon hem onmogelijk horen maar blijkbaar stond de
trilfunctie geprogrammeerd want hij kriebelde mijn
linkerdij zomaar door mijn broekzak.
Op mijn display las ik ‘Jean-Marie’. Jean-Marie belde
bijna nooit op mijn gsm.
Ik ging meteen naar de wc’s. Daar is het meestal rustig!
‘Haaaa, dag Anneke… ’t is hier Jan, ge weet wel hé…’
Ik vermoedde meteen dat ik iets fout las op dat display
dus ik slikte.
‘Euh, excuseer meneer, ik ken nogal veel Jannen. Mag
ik weten welke Jan ik aan de lijn heb?’
De Jan aan de andere kant schaterde zoals alleen en
onmiskenbaar Jean-Marie kon schateren.
‘Haaa, gij weet dat nog niet of wat? Ik heb een hele tijd
geleden mijn naam laten veranderen en sindsdien heet
ik gewoon Jan. Maar Anneke, dat gij dat nog niet weet
en dat is al zo lang.’
‘Tja,’ probeerde ik voorzichtig. ‘Misschien is het al heel
lang geleden dat we…’
Schateren… ‘Lieveke… ik bel minstens drie keer in de
week naar u maar gij zijt nooit thuis. Die kinderen van u
pakken wel elke keer op en die zeggen mij dus elke
keer… ons mama is niet thuis, dus ge ziet dat ik niet lieg
hé!’
Ik kon alleen maar grinniken. Mijn jongste is toch ook al
enkele jaren de deur uit en de kleinkinderen laat ik niet
alleen. Op en top Jean-Marie. 
Ik verdacht hem dan ook van een lumineuze naamsver-
andering, maximum tien minuten oud.
‘Had gij me nodig voor iets?’ vroeg ik.
‘Nodig? Maar nee, waarom denkt ge dat?
Ik was enkele weken geleden in uw buurt en ik dacht,
ik ga ne keer tot bij Anneke en wat bleek?
De afritten waren allemaal veranderd en zelfs die straten
naar u hadden andere namen gekregen.’
‘Juist,’ antwoordde ik want deze verzonnen uitleg was
ook op en top Jean-Marie.
‘Ziede wel, ge geeft me gelijk hé! Waarom hebt gij mij
dat nooit laten weten?’
‘Het was mij nog niet echt opgevallen,’ protesteerde ik.
‘Ha nee… natuurlijk niet, gij zit alle dagen op de baan
en dan ziet ge die veranderingen niet.’
De rest van zijn uitleg ging verloren in het lawaai van een
paar gasten die de wc’s opzochten.
De geluiden die zij op die wc’s produceerden, maakten
dat Jan zich vragen begon te stellen over mijn gezond-
heids-toestand.
Ik kon hem gerust stellen en beloofde hem gauw eens
te bellen van bij mij thuis.
Jan schaterde nu luidkeels.

‘Aaa ha ha ha… daar ga ik dus lang moeten op wach-
ten eh, Anne-Mieke!’
Ik kreeg de tijd niet meer om te zeggen dat het ‘Mieke’
er teveel aan was.
De gsm werd stil. ‘Dag euh… Jean-Marie,’ fluisterde ik.
Mijn man kwam zoekend en vol vraagtekens uit het zaal-
tje. ‘Ik was jou kwijt, is er iets?’
Ik schudde mijn hoofd: ‘Je mag je naam nog zo heftig
willen veranderen, je blijft toch maar gewoon wie je
bent.’
Mijn echtgenoot keek plots bezorgd:
‘Jij was toch Bob hé, vandaag?’
‘Bob, Bobette, Martine,
Lieveke of Anne-Mieke…
‘t maakt niet zoveel uit.

Anne WYCKMANS

‘t Lenniks hoekje

Omdat de verandering toch allemaal een
beetje te snel komt besliste we om toch nog
even onze vertrouwde linken op het internet te
behouden namelijk:

www.lennik2000.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 bijna niet te geloven welke informatie
werd opgebouwd sinds het begin.
www.facebook.com/LENNIK2000: meer en snel-
ler de actualiteit van Lennik met kans op reage-
ren. 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
bepaalde Lennikse “politieke” problemen.

Dit is allemaal het werk van Wim Durang waar-
voor een dikke proficiat!

Van zodra ook de vernieuwing “toeslaat” voor
onze internetsites wordt u daarvan natuurlijk op
de hoogte gehouden, maar de veranderingen
zullen gebeuren via de wegen van geleidelijk-
heid. Binnenkort zal je dan terecht kunnen op
www.lennikkwadraat.be

LENNIK KwAdrAAt op het internet

L
LENNIK
KWADRAAT

2pagina 4


