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ren hoe de “politiek” in Lennik zich in Lennik

afspeelt. Dit belangt elke Lennikenaar aan

want politieke beslissingen raken nagenoeg

altijd de inwoners. Is het niet de dienstverle-

ning dan is het toch de portemonnee.

Anderzijds elke maand met een gedrukte

versie uitkomen is onbetaalbaar. Daarom

dat we de moderne media zullen hanteren.

Hopelijk vind u de weg naar de Lennikse

Tribune en kan u zeggen dat u de best

geïnformeerde burger van Lennik bent.

Erik O

gemeenteraadslid N-VA - Lennik Kwadraat

Zoals elk jaar na de verkiezingen beperken we onze uitgave van ons blad

tot vier nummers. Zo ook dit jaar. Betekent dit dat men op zijn honger dient

blijven te zitten wat betreft het politieke nieuws in Lennik? Absoluut niet en

zeker nu niet!

Waarschijnlijk voor de eerste maal in Vlaanderen geeft een politieke fractie

een digitale krant uit “De Lennikse Tribune”. Deze digitale krant die ook

binnenkort wordt aangevuld met een blitse website zal ongeveer elke

maand in uw mail –box belanden indien u dit wenst!

(gewoon een mail sturen naar info@lenniksetribune.be)

Tevens zal men het opnieuw kunnen lezen op de website.

Dit allemaal wordt ondersteund door een Face-book pagina.

Het betekent niet dat mensen die geen toegang hebben tot het internet

verstoken blijven van het politieke nieuws. Neen!

In onze gedrukt blad zult u artikels vinden die ook werden gepubliceerd in

“De Lennikse Tribune”. Deze nieuwsbrief is onze manier om de Lennikenaar

op een moderne en directe manier te informeren over het reilen en zeilen

in de Lennikse gemeentepolitiek.

We zijn de mening toegedaan dat niet alle nuances die we aan sommige

items geven volledig tot hun recht komen in de pers omwille van tijdsdruk

of plaatsgebrek. We willen in bepaalde gevallen ook een meer onder-

bouwd relaas aan de burger bezorgen.

In “De Lennikse Tribune” vindt u onze visie terug over de besproken onder-

werpen.

In “De Lennikse Tribune” hoeft u geen scheldpartij te verwachten op de

huidige meerderheid. Zoals we reeds van in het begin hebben verklaard

willen we opbouwend oppositie voeren en de nodige voorstellen doen

om Lennik beter uit te bouwen.

Naast onze voorstellen willen we ook door gerichte vragen te weten

komen hoe Lennik er voorstaat op alle vlakken: financieel, demografisch,

taalgebruik, educatief, ecologisch, de verbrusseling, enz.

Dit is ons inziens de ideale manier om de Lennikenaar in detail en correct

op de hoogte te brengen. In “De Lennikse Tribune” zullen we onze voor-

stellen en onze vragen rond het gevoerde beleid regelmatig bespreken.

Zo kunt u een perfect oordeel vormen over ons werk en het werk van de

huidige meerderheid. De artikels in “De Lennikse Tribune” worden voor u

geschreven door de leden van de Kwadraatraad. De Kwadraatraad is sa-

mengesteld uit alle mandatarissen (in totaal 10) van de fractie N-VA

LENNIK KWADRAAT (hierover meer verder in ons blad). Indien u vragen

heeft kan u deze natuurlijk stellen via ons e-mail adres.

Eigenlijk zijn we wel een beetje fier op deze realisatie. We zaten met het

dilemma hoe de mensen daadwerkelijk en op een snelle manier informe-
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‘Kijk, ma… Zie je wat er nieuw is?’ Ik geef het meest
logische antwoord van een oma op kraamvisite. 
‘Je hebt een prachtbaby, kind.’
Ze proest het uit. ‘Dat bedoel ik helemaal niet. Kijk even
rond in de keuken.’
Naar Afrikaanse normen heeft ze een prachtkeuken.
Ik zie wel een splinternieuwe vaatwasautomaat. Tussen
al het andere keukenmateriaal blinkt hij iets te opval-
lend.
Eindelijk… denk ik. ‘Goed zo,’ zeg ik. ‘Jullie huishoud-
hulp zal er blij mee zijn.’
Dochter en schoonzoon krijgen de slappe lach.

De avond valt veel te vroeg naar onze normen.
Het is amper 18 uur en pikdonker.
Tegen 19 uur geeuwen we uitdrukkelijk. Nog voor 22 uur
ligt iedereen te ronken.
We weten het weer, dit is een andere wereld.
‘Waarom mocht ik die vaatwas niet aanzetten?’
fluister ik.
‘Ze hebben hier pertang geen nachttarief,’ lacht man-
lief. Hij ligt nog klaarwakker naar de zoldering te kijken.

‘Mmmm… misschien willen ze morgenvroeg aan Sabi
uitleggen hoe dat ding werkt.’

De ochtend is er vroeg. Veel te vroeg naar onze
normen.

Voor 6 uur loopt de tweejarige kleinzoon te zingen. Hij
is klaar om naar zijn school te gaan. Kinderoppas en
school, midden in een prachtig natuurgebied, lopen
hier naast en door mekaar! Om 7 uur zijn de school-
poorten open en de meeste kinderen aanwezig. Na 8
uur kom je er niet meer in. Alle kinderen ontbijten
samen op school. Ze eten om 11 uur hun eigen mee-
gebrachte lunch en om 13 uur loopt de school leeg.

Een rechtstreeks gevolg van te lange en hete zomers!
Leren en werken is na de middag quasi onmogelijk.

Onze grote (nou ja) 2-jarige kleinzoon slaapt de hele
namiddag de slaap der onschuldigen.
Baby-broertje drinkt en slaapt, drinkt en slaapt, drinkt
en slaapt… de klok rond!
Wij weten intussen waarom we de vaatwasser niet
mochten aanzetten.

Sabi vindt die machine maar niks. Ze rukt aan het
handvat tot het onding open gaat.

Een voor ons onverstaanbare woordenstroom, zuiver
Ndebele, kets tegen de keukenmuren.

Sabi vult meteen de wasbak met kokendheet sop en
maakt daarbij heftig krakelend de machine terug leeg.

Haar armen verdwijnen tot aan de ellebogen in het
schuim.
Na amper 10 minuten staat de vaat te blinken op het
aanrecht.
Baie goed en veel vlugger dan de vaatwasser.

‘Begrijp je het, mam?’ vraagt dochterlief.

Ik knik en grinnik. Diep in mijn binnenste geef ik Sabi
gelijk.

Ach, één weekje Zuid-Afrika. Een veel te lange kraam-
visite maar een veel te kort bezoek aan kinderen en
kleinkinderen.
Wij weten het intussen wel. Ook van deze nieuwe klein-
zoon zullen we de eerste stappen via skype moeten
volgen. Toch wel goed dat moderne technologie
bestaat.
Ook van deze kleinzoon zullen de eerste duidelijke
‘opa en oma’ van heel ver tot bij ons klinken.

Teken je dromen in de . . . Voor kinderen van 3 tot 7 jaar

Neem een groot blad en teken een grote . . . Wat mag dat wel zijn?
Het is groot en rond, goudgeel en warm, zit hoog in de lucht en
maakt de mensen blij!

GEVONDEN? Dan staat jouw blad al bijna helemaal vol.
Die warme . . . doet ons dromen.
We krijgen zin in een duik, een lik, een reis, sport en spel.

In die grote heerlijke . . . ga je nu minstens drie dingen tekenen waar
jij van droomt, wat jij graag doet, wat jij heerlijk of lekker vindt als
die . . . tevoorschijn komt.

Wie vindt de meest originele woorden?  Voor kinderen van 7 tot 10 jaar

De kleinste kinderen tekenen. Ze tekenen alvast een grote . .
(lees de opdracht van 3 tot 7 jaar)
Zoeken jullie met het woordje . . . naar woorden waar die . .
in verwerkt zit?

Let op, de woorden moeten niet allemaal met . . . beginnen.
. . . kan evengoed verstopt zitten in andere woorden.

Benieuwd wie de meeste en leukste woorden vindt!
We tellen ze allemaal hoor!

Voor iedereen vanaf 10 jaar

Bij je geboorte kreeg je één of meerdere namen.
Namen zijn dikwijls heel doelbewust gekozen.

Weet jij waarom je die specifieke naam of namen kreeg?
Weet je het helemaal niet?

Je mag er best iets grappigs bij verzinnen maar jouw uitleg
moet wel heel overtuigend zijn.

De meest overtuigende naamverklaringen,
vallen uiteraard in de boekenprijzen!

IN DE HOEK MET ANNE WIJCKMANS
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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 bijna niet te geloven 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.

WE WILLEN OOK DE AANDACHT TREKKEN OP DE NIEUWE

FACEBOOK PAGINA NAMELIJK: KWADRAATRAAD.

Hier vind je de “DE LENNIKSE TRIBUNE”

Op alle plaatsen op het internet vind je heel vlug onze

persmededelingen / onze visie over bepaalde Lennikse

“politieke” problemen.

Ook op de website www.levenliefdelennik.be

de speciale verkiezingssite vind je meer

TWITTER

https://twitter.com/#!/LennikKwadraat

“DE LENNIKSE TRIBUNE” - ons zusterblad-kan je in je

e-mail box (gratis) ontvangen. Gewoon een mailtje naar

info@lenniksetribune.be

OPLOSSINGEN BEZORGEN VOOR 31 AUGUSTUS AAN:           ANNE WYCKMANS • PALOKENSTRAAT 19 • 1750 LENNIK

Waag je kans!        Misschien win jij een mooi boekenpakket!


