
het meest verschijnende politieke blad in Lennik

V.U. ETIENNE VAN VAERENBERGH, NINOOFSESTEENWEG 236, 1750 LENNIK  •  WWW.LENNIKKWADRAAT.BE   •  ABONNEMENT: 2,50 EURO

2017 - 23STE JAARGANG - NUMMER 1

Editoriaal — Uitnodiging  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Even “rechtzetten” 2  
Onze acties de laatste maanden  2-3

Pralines voor ons gemeentepersoneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Even de puntjes op de i : gemeenteschool 4 
Receptie gemeente op de Markt

Beleid Lennik : schone schijn ............................................................... 5

Het Lennikse hoekje van Anne  .............................................................6 
Maurits Van Liedekerke, onze gastspreker 

In dit nummer:Editoriaal: een nieuw jaar

Vanwege de redactie van ons blad en ook van onze fractie wensen 
we aan iedereen een zalig, gelukkig 2017. Mogen we allen gespaard 
blijven van ongeluk en ziekten. 
Laten we misschien ook hopen dat het beleid in onze mooie gemeente 
een betere weg zou opgaan (en men persoonlijke succesjes niet laat 
voorgaan op het algemeen belang van onze gemeente).

Bij een nieuwjaar worden we overstelpt met lijstjes van wat we zeker 
niet meer gaan doen of een lijstje van de goede voornemens. Tevens 
worden de rapporten opgemaakt van het voorbije jaar en de voorbije 
jaren. En natuurlijk tracht men de cijfers op zijn eigen manier te inter-
preteren. Voor een gemeente is er echter maar één werkelijkheid : “wat 
werd er gerealiseerd en wat niet ?”. Verder in dit blad wordt er hierop 
verder ingegaan. 

Naarmate de verkiezingen naderen (we zijn op minder dan 2 jaar van 
het examen) beginnen de politici ongerust en zenuwachtig te worden. 
Wat indien de eindterm niet wordt gehaald en men met rode cijfers 
naar huis komt ? Sommigen beginnen paniekvoetbal te spelen, ande-
ren wensen de rode cijfers op de rekening van zijn collega te krijgen. 
Allemaal dingen die niet bevorderlijk zijn voor het bestuur van een 
gemeente. 

Zoals het nu zich laat uitschijnen zal het op het vlak van  
realisaties en afgewerkte dossiers een mager beestje worden in Lennik. 
Veel plannen en aankondigingen en bovendien veel werk gegeven aan 
studiebureaus maar concrete dingen... . Weinig van gezien. Wel veel 
werk gemaakt van het vernietigen van sommige vroegere realisaties 
ook zij die goed werkten. Dit gewoon om de spons te vegen over  vroe-
gere besturen. Niet te begrijpen van onder meer een partij die vroeger 
ook in de meerderheid zat. We denken zo aan de werking van sommige 
adviesraden, de ontwikkelingssamenwerking, het mobiliteitsplan, de 
werken aan het openbaar domein... enz. 

Ook veel werk gemaakt om te trachten de oppositie zoveel mogelijk 
buiten spel te zetten. Geen info verstrekken aan de raadsleden, 
geen uitnodigingen voor hoorzittingen, dingen verzwijgen of anders 
inkleuren op de gemeenteraad, voorstellen van de oppositie gewoon 
kelderen ondanks dat deze voorstellen een meerwaarde waren voor 
de bevolking. Tot hun spijt zijn ze niet gelukt in hun opzet en is de 
oppositie nog even  gedreven als bij de aanvang van de legislatuur. 
We zullen blijven voorstellen tot verbetering formuleren ondanks dat 
ze waarschijnlijk zullen worden afgeschoten. En we mogen zeggen... 
dit zal nog wel even zo blijven duren, wij doen onze taak!

Erik O • Gemeenteraadslid

LENNIK KWADRAAT



 Even “rechtzetten” ! 

Het vervolgverhaal van de verkeerspalen op de Markt van Lennik 
is genoegzaam bekend.  Bij het aantreden van het nieuwe bestuur 
vonden zij dat de Markt opnieuw moest worden ingericht op het vlak 
van parkeren. We gaan het hier niet hebben op het parkeerreglement 
dat is reeds meermaals besproken in onze publicaties maar wel over 
de infrastructuur.  Op het moment van aantreden was er welgeteld 1 
verkeersbord aanwezig op de Markt, de aanduiding van de parking 
voor mindervaliden. Waarschijnlijk gerijpt aan de toog op een laat 
uurtje kreeg men een prachtig  idee. 

Men ging de ingang en uitgang verleggen van de Markt van Lennik. Deze 
maal zonder het aanspreken van een studiebureau. Die waren toen nog 
niet zo goed aan huis in het gemeentehuis. Om de wilde plannen uit te 
voeren moest men evenwel bijkomende verkeerstekens zetten... een 
twaalftal.  Zo vonden ze... dit is nu echt een verbetering en in overeen-
stemming met het verkeersreglement ! Tot er slag om slinger een paal 
werd geraakt door parkerende automobilisten. Niet alleen de paal om 
zeep maar meestal ook serieuze kosten aan de wagen. 
Toen na vier jaar ongevallen nu eens gepolst werd op hoeveel “slacht-
offers” (palen en wagens) de teller ondertussen staat … bleef men een 
deftig antwoord schuldig. Dit werd nu eigenlijk niet bijgehouden. 

De rekening is echter simpel. Vroeger geen, want er stonden doodge-
woon geen palen,  nu reeds een serieus pak. 

Een weldenkend bestuur zou dan toch gaan evalueren: 
als een verkeersinrichting zoveel tot herhaalde ongevallen leidt, is het 
best de verkeerssituatie te herzien. Een bos aan verkeersborden en 
-palen op de (ook nog eens zwakverlichte) markt heeft blijkbaar niet 
geleid tot een duidelijk verkeersbeeld, efficiëntie en orde.
Weegt eventueel gezichtsverlies dan door om na een experiment op 
zijn stappen terug te keren, als men daardoor talloze parkeerders én 
de Gemeente kan behoeden voor onvoorziene kosten en last?
Neen, men bleef koppig bij het kwakkelende plan en pakte uit met een 
wereldprimeur ! Een meegevend verkeersbord ...Nog voor nieuwjaar 
lag dit dure verkeersbord, waarschijnlijk een slagje te veel gekregen, 
ook al op zijn zij! 
Onze vraag : Waarom blijven volharden in de boosheid en steeds 
opnieuw de gemeente en zijn inwoners op kosten jagen terwijl de 
oplossing zeer simpel, eenvoudig en kosteloos is. Herstel gewoon de 
vroegere toestand die klaarblijkelijk veel veiliger was.

Erik O • Gemeenteraadslid

 Actie: Jaarmarkt Lennik 

November 2016 . 

Reeds meer dan twintig jaar is onze fractie trouw aanwezig op de 
jaarmarkt van Lennik met een sympathieke en gulle actie. 
Steeds kan men, ook al vele jaren, de mandatarissen ontmoeten op 
dezelfde plaats met een hapje en een drankje in ons gelegenheidscafé 
in de Vanderkelenstraat 7.

Traditie is dat om klokslag 11 uur er strandballen worden uitgedeeld 
(tot zolang de voorraad strekt) aan de allerkleinsten en andere  
gegadigden. Een vrolijk en positief geschenkje, vinden we, omdat 
zo’n hebbedingetje ons steeds laat denken aan het zonnetje en de 
warmere dagen. 

Afspraak op de volgende jaarmarkt op 25 november 2017 ! 



 Actie : Stop “verrommeling” wegenis 

December 2016 . 

De schepen van openbare werken zei het onlangs zelf . Het patrimonium 
van de gemeente ligt er slecht bij. Reden te meer om je best te doen, 
nauwlettend toe te kijken en op te treden. We hebben het  er reeds over 
gehad dat vroeger volledige straten, soms weliswaar kleine, gans ver-
nieuwd werden. Nu beperkt men zich tot het oplappen van stukken en 
kan men zich de vraag stellen: “Is dit wel de meest zinvolle optie... ?“ 

Met onze actie van december wilden we een pittig luik uit de toestand 
van de wegen lichten. Tot voor enkele jaren was er de verplichting 
dat het aansluiten op nutsvoorzieningen dienden te gebeuren via een 
boring onder de weg en dat men zeker en vast niet zomaar de weg kon 
opbreken om daarna alles opnieuw dicht te gooien. 

Dergelijke manier van werken brengt onvermijdelijk ingrijpende schade 
mee en verzakkingen in het wegdek, fiets- en voetpaden. 
Dit brengt ook serieuze meerkosten mee voor de gemeente op termijn 
en een “verrommeling” van onze wegen. Hoe kan men er een gemeente 
netjes laten uitzien als men om de haverklap een straat dwars gaat 
openleggen en niet duurzaam herstelt. Op het vlak van kostprijs zal het 
probleem niet liggen voor de bouwheer. Een doorboring is momenteel 
niet veel duurder dan gewoon de straat open te breken.
Des te meer een werkpunt voor dit bestuur : besteed aandacht aan de 
kwaliteit van onze wegen.

 Pralines voor het gemeentepersoneel van Lennik  

Januari 2017.

Het is een traditie geworden in Lennik : nu reeds voor de vierde maal, 
gaat de fractie van het kartel N-VA - LENNIK KWADRAAT doosjes 
pralines brengen bij het gemeentepersoneel van Lennik. Elke dienst 
van zowel gemeente als OCMW wordt een bezoekje gebracht door en-
kele mandatarissen. Zo was dit ook donderdagvoormiddag 5 januari.   
5 mandatarissen bezochten alle diensten die toegankelijk waren. 
Andere diensten worden later nog aangedaan.  

Hiermee wenst de fractie de gemeentepersoneelsleden te bedanken 
voor hun inzet en dit ook in soms moeilijke momenten. Door enkele 
harde besparingen op personeel (onder andere Vrije Tijd, Sport,  
Cultuur, en technische diensten) en verlies van ervaring wegens 
moeilijke werksfeer, is het niet altijd eenvoudig om de dienstverlening 
op peil te houden.  

Als grootste fractie in de gemeenteraad wil het oppositiekartel 
daarom haar waardering betonen voor de gemotiveerde inzet van het 
personeel voor onze gemeente en de bevolking.  
Het is immers het gemeentelijk personeel dat het gezicht is van de 
gemeente en het visitekaartje van de gemeente.  

VOLG ONZE INZET
Al 4 jaar (nu al 43x)
maandelijkse nieuwsbrieven  
vol Lenniks politiek nieuws en visie !  
 

Abonneer u via
Info@LennikseTribune.be 

Lees op de website 
www.lenniksetribune.be 



 Gemeenteschool : de puntjes op de i 

De gemeentelijke basisschool van Lennik, ’t Rakkertje, ligt deels in 
Eizeringen, deels in Sint-Kwintens-Lennik. Door een centraliseren op 
de site in Eizeringen kan heel wat schoolvervoer uitgespaard wor-
den. Ook containerklassen kunnen uiteindelijk vervangen worden 
door vaste gebouwen. 

Deze plannen hebben echter enorme vertraging opgelopen. 
Voor een goed inzicht, raadplegen we even de historiek... 

De eerste princiepsbeslissing (in de gemeenteraad) voor de bouw van 
bijkomende klassen in Eizeringen werd al genomen op 26/06/2006 ! 
Op 15/12/2006 werd de studieopdracht toegewezen aan studiebureel 
GRONTMIJ.
In 2007 treedt Irina De Knop toe tot het schepencollege, met als 
bevoegdheid ‘gemeentelijk onderwijs’. Tussen 2008 en 2011 heeft dit 
dossier nauwelijks vooruitgang geboekt. Er werden steeds nieuwe 
en bijkomende opdrachten gegeven aan het studiebureel door de 
schepen van onderwijs. De kosten en vertragingen liepen hierdoor 
op. Door de verregaande afwijking van de oorspronkelijke opdracht, 
was het project budgettair niet meer in orde, stedenbouwkundig 
onhaalbaar, en het studiebureel wilde de samenwerking op de duur 
stopzetten. 

Om dat bijkomende werk aan het studiebureel te compenseren, diende 
het College op 8/6/2012 een bijkomend bedrag van 35.000 euro extra 
hiervoor vrij te maken.
Ook het voorziene vervangen van ramen in de school liep nodeloze  
vertraging op omdat de (nieuwe) burgemeester ook hierop terugkwam... 

In 2013 start de nieuwe, huidige bewindsploeg. En nog steeds blijft 
het concreet maar wachten tot 2016, ’17, ’18…… hopelijk maken we 
de bouw nog mee.

Infrastructuur gemeenteschool : waarom gaat het niet vooruit?  

Intussen werden tijdens de gemeenteraad enkele vragen gesteld om 
na te gaan dat er op een efficiënte manier aan dit dossier gewerkt 
wordt. Geen duidelijk antwoord. 
Wel wordt her en der rondgestrooid dat N-VA - LENNIK² de bouw 
zouden dwarsbomen? 

Straf, want N-VA – LENNIK KWADRAAT is deze bestuursperiode 
niet bevoegd. Meer zelfs: we hebben in de vorige legislatuur alle 
beslissingen voorwaarts voor de school steeds gesteund! 
De vraag kan gesteld worden of de coalitiepartijen niet zelf verdeeld 
zijn over het Lenniks scholenbeleid? 

Heeft het gemeentebestuur zich wel voldoende ingespannen om alle 
procedures goed te doen verlopen? Heeft men in het kader van het 
openbaar onderzoek voldoende verantwoordelijk ernaartoe gewerkt 
om een stevig draagvlak te verzekeren, tijdig duidelijkheid te scheppen 
in de buurt en een antwoord te bieden aan bezorgdheden over bvb. 
veiligheid, verkeer en wettelijkheid? Waarom hebben de bevoegde 
liberale schepenen zo vaak gehaperd in hun bestuursstappen? 

Conclusie: stabiliteit, efficiëntie en vooruitgang!

Het welzijn van de schoolkinderen moet voorop staan. De directie, 
leerkrachten, personeel en kinderen verdienen stabiliteit, zekerheid 
en vooruitgang in dit dossier!

Gelukkig krijgt, via het personeel, de ouderraad, vriendenkring en tal 
van vrijwilligers, de schoolwerking stabiliteit en stimulans in deze 
moeizame periode. 

De verbetering van de schoolgebouwen is de nodige inspanningen 
waard. Als oppositie zullen we natuurlijk blijven toezien met een 
waakzaam oog op de investeringen, ook uit respect tegenover de be-
lastingbetaler en binnen het gehele scholenbeleid in onze gemeente. 
Efficiëntie en stabiliteit zijn voor iedereen van cruciaal belang! Als nu 
ook iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt… 

 Receptie gemeente op Marktplein

Stilaan komt men terug naar de oude gewoonte om de gemeente-
lijke nieuwjaarsreceptie voor de Lennikenaren te houden op het 
Lennikse Marktplein. Na omzwervingen ging ze dit jaar door op 
zondag 8 januari om 11 uur. 
Verschillende van onze mandatarissen en bestuursleden waren 
natuurlijk ook aanwezig. 

Enkele foto’s :



 Beleid Lennik: schone schijn, maar te weinig resultaat  

Wie enkel de persberichten van de gemeente volgt in Lennik, moet 
wel denken dat er een positieve wind door het bestuur waait. Het is 
inderdaad vooral veel wind, in de praktijk worden van de plannen en 
aankondigingen eigenlijk bijzonder weinig gerealiseerd. 
Terwijl onze gemeente toch meer in zijn mars moet hebben.  

Heel wat inwoners kwamen al in contact met de trage werking en 
moeilijk toegankelijke stijl van het huidige bestuur. Veel beloftes wor-
den op de lange baan geschoven, de communicatie is niet wat ze moet 
zijn, en ook in onze gemeentelijke adviesraden leeft frustratie over 
het gebrek aan opvolging. Tal van projecten liggen al jaren stil. Zaken 
die beloofd worden aan de bevolking, aan partners van de gemeente, 
aan eigen diensten (school, …), aan vrijwilligersverenigingen: het 
gaat veel te moeizaam, er wordt weinig zichtbaar afgewerkt.  
Nochtans ontvangen de leden van het College van Burgemeester en 
schepenen als bestuurders een voltijds loon van de gemeente. Het is 
niet dat men niets doet, maar het is vaak niet efficiënt. 

Ondertussen is 2/3 van de bestuursperiode voorbij. Voor de nieuwe 
schepenen is de leerschool ook lang gepasseerd. Goede bedoelingen 
alleen zijn niet voldoende. We horen regelmatig klachten van burgers 
die zich niet gehoord voelen door de gemeentebestuurders. Nieuwe 
ideeën vanuit de basis krijgen nauwelijks echt gehoor of kansen, dat 
duidt niet op veel vertrouwen. Er is minder openheid, men bestuurt 
op vele vlakken vanuit een ivoren toren.  

Onderhuids blijken er vrijwel permanent problemen en spanningen te 
leven binnen de coalitie, tussen de burgemeester en de andere leden 
van het schepencollege.  Op de koop toe verspeelde het bestuur ook 
een pak ervaring, kennis, bekwaamheid en talent in zijn personeel, er 
is dan ook veel verloop in personeel.  

Desondanks doet het gemeentelijk personeel z’n best. En gelukkig 
zijn er ook nog adviesraden en verenigingen die tradities en evene-
menten verderzetten in de mate van het mogelijke.  

Investeringen & projecten gemeente slabakken  

Bij de bespreking van het gemeentelijk budget en aangepast meer-
jarenplan op de gemeenteraad, maakte onze fractieleider Geert De 
Cuyper onlangs een balans op.  
Het huidige bestuur krijgt zijn werken niet klaar, men blijft immers 
maar budgetten uitstellen, in de praktijk zelfs tot voorbij deze 
bestuursperiode. Voor meer dan 4.260.000 euro aan geplande 
investeringen wordt verschoven naar de volgende jaren, zelfs naar 
de jaren 2019 (dus na de gemeenteraadsverkiezingen) en verder. De 
komende bestuursperiode wordt zo op een onverantwoorde manier 
zeer zwaar belast. Door het verschuiven van de belangrijke investe-
ringen, riskeert men nauwelijks nog rond te komen, en wordt geen 
rekening gehouden met onverwachte uitgaven. Bijna geen enkel 
dossier gaat echt vooruit. Het bestuur wordt getekend door stilstand 
en een gebrek aan daadkracht en opvolging.  

Veel beleidsdomeinen worden stiefmoederlijk behandeld, ten gunste 
van de zware klemtoon op het domein grondgebiedzaken. Honderd-
duizenden euro’s gaan naar asfalt, stenen, en duur meubilair voor de 
nieuwe “tijdelijke” trouw- en raadzaal.  Op kleine maar waardevolle 
initiatieven voor de mensen wordt beknibbeld voor elke euro.  
Bij de bibliotheek en het Noord-Zuidbeleid via de gemeentelijke 
raad voor Ontwikkelingssamenwerking wordt zelfs bespaard op de 
normale basiswerking.  

Het budget en meerjarenplan staan vol van mooie woorden en ron-
kende actiepunten, maar vaak staat daar geen budget tegenover, dus 
wordt er ook in de praktijk vaak niets voor gedaan. Het zijn goochel-
truukjes. Slechts een schamele minderheid van de actiepunten krijgt 
ook effectief een financiële invulling voor realisatie. 

Voorzien voor 2014 en 2015, maar nog steeds niet gerealiseerd :
vernieuwing mobiliteitsplan, lift bibliotheek, heraanleg voetpaden 
Dorp Sint-Martens-Lennik, inrichting bomenplekje Eizeringen kerk 
en Nelleken, oplaadpunt elektrische voertuigen, bouw en inrichting 
nieuwe locatie gemeenteschool, vernieuwen feestzaal en keuken sporthal, 
aanpassing verbouwing Dekenij. Allemaal (nog) niet gerealiseerd!

En de rammelende Schapenstraat, waaraan men in 2016 ging beginnen... 
het zal ten vroegste 2019 worden. Ondertussen wordt er aan de 
Schapenstraat niets gedaan. 

Onze oppositie kan door het kritisch opvolgen en herinneren aan 
zaken, die sterk verbeterbare werking regelmatig een duwtje voor-
waarts geven. Een waakzaam oog is nu eenmaal wat de kiezer van 
ons verwacht. Sommige van onze constructieve voorstellen worden 
met veel vertraging uiteindelijk ingepikt. Zo kunnen we toch onze 
stempel drukken. Onze gemeente verdient een ernstig, permanent 
krachtdadig bestuur.

www.lennikkwadraat.be
onze vertrouwde website met alle informatie  
over ons en onze gemeente, 
en een groot opgebouwd archief. 
 
www.lenniksetribune.be
onze maandelijkse internetkrant voor Lennik 

VOLG DE ACTUALITEIT EN VOLG ONS OP
 www.facebook.com/LENNIKKWADRAAT
 www.facebook.com/de.Lennikse.tribune

 https://twitter.com/lennikkwadraat



 IN HET HOEKJE VAN LENNIK²
 door Anne WYCKMANS

In de auto na een familie-nieuwjaarsbijeenkomst.

“ ‘t Is hier zo stil,” zegt m’n dochter.  
Ik grinnik. Onze dochter kan nu eenmaal niet tegen stilte. 
Wat ik verwacht, gebeurt dan ook meteen. Haar vader zorgt voor een 
paar extra decibels. 
De autoradio brult. “Oei, sedert wanneer luisteren jullie naar Studio 
Brussel?” 
“Dat ding hier staat al jaar en dag op Radio 2 of op Klara. Afhankelijk 
wie er het laatst mee reed.” 
Kleindochter schatert: “Bij ons staat die altijd op K3.”  
“Als jij in de auto zit, is dat inderdaad zo,” lacht de dochter. 
Ik krijg de tijd niet om te vragen of dat ook al een radiopost is. 
“Opa, opa... ge rijdt te rap... ik had er bijna ene  en oooo...  nee...” Klein-
zoon staart paniekerig naar het schermpje voor zijn neus. 
Opa schrikt zich een bult en kijkt verbaasd in de achteruitkijkspiegel. 
“Ik doe amper 100, jongen. We zitten wel op de autosnelweg.” 
“Maar opa, aan die snelheid kan ik geen ene Pokémon vangen.” 
“Tja, daar zullen die Pokémons dus blij mee zijn,” concludeert opa. 
Kleinzoon moppert:”Jullie snappen er dus echt niets van. Dat kan ook 
niet met die voorhistorische gsm’s van jullie.” 
Opa en oma schieten in de lach maar krijgen verder geen tijd om te 
reageren. 
Kleindochter gilt: “O, nee, m’n batterij is plat, ni nu, please, ni nuuuuu...” 
“Vangt gij ook al Pokémons?” vraag ik nuchter. 
“Nee, nee... maar ’t was juist zo belangrijk. Ik moet hem nu opladen, nu 
meteen, waar kan ik hem ergens insteken?” 
De dochter die het nog geen tien minuten geleden ‘te stil’ vond, krijgt 
duidelijk de kriebels. 
Toch blijft ze nog rustig. ”We zijn bijna thuis, poppemieke.” 
Het zesjarige poppemieke panikeert: “Ma nee... ik wil hem nu opladen, 
nu meteen...” 
Broer geeft de Pokémonvangst op en reageert als een echte grote 
broer:  “In ne voorhistorische auto kunt ge ook niks opladen dus stop 
maar met zagen.” 
Onze dochter voelt dat het de verkeerde kant op gaat. Ze is haar kalm-te 
kwijt. Iets dat normaal gezien toch een paar keer per dag gebeurt. 
“En nu zwijgen, alletwee... en vader... mag die radio alsjeblief wa 
stiller? Ik hoor m’n eigen ni meer.” 
“We zijn er,” lacht vader-opa. 
De kleinkinderen kunnen niet rap genoeg uit die voorhistorische auto 
MET KINDERSLOT duiken. 
Ter info, onze voorhistorische auto is exact negen maand oud! Mijn 
voorhistorische gsm ongeveer acht maand. 
De kleinkinderen staan te trappelen aan de voordeur. 
De dochter wuift met haar huissleutel. We horen niets maar zien haar 
mond bewegen. 
“Voorzichtig rijden, hé,” zeggen haar lippen. 
We knikken en bollen in alle rust naar huis.” ’t Is hier zo stil,” zegt m’n 
echtgenoot. 
Houden zo, denk ik. Ik antwoord dus niet. 
Een half uurtje verder kruip ik achter onze voorhistorische computer.  
Via ‘Persinfo’ lees ik dat we dit jaar de sterzangertjes hebben gemist.  
De centjes lagen wel klaar op de kast.  
De kerstboom blijft ook elk jaar staan tot ze geweest zijn. De lichtjes 
branden al niet meer.  
Ik mis nu één Poké... euh, sorry, ik mis dit jaar één sterretje!  

 Een nieuwjaarsreceptie met uitzonderlijke spreker:
 Maurits van Liedekerke  

Oud-journalist en schrijver 
Maurits Van Liedekerke is 
geboren in Teralfene op 21 juli 
1945, als jongste van 12.
Zijn studies: Heilig-Kruiscollege 
Denderleeuw, nadien autodi-
dact. In 1962 wordt zijn school 
bekroond door de Europese 
Commissie voor zijn verhan-
deling over ‘De toekomst van 
Europa door een jongerenbril 
bekeken’. Maurits is op dat 
ogenblik 15 en de prijs is een 
3-daagse reis naar Luxemburg.  
In zijn jonge jaren zat hij in 
verschillende verenigingen: 
hij was scoutsleider van de VVKS, voorzitter van de jeugdraad van 
Denderleeuw en in de toneelvereniging oud-leerlingen in 1967 en 1970.  

Beroepsmatig is hij gestart in het Instituut voor Journalistiek (2 jaar). 
Sinds 1969 is hij redacteur en hoofdredacteur van ‘Wij’, een week-
blad uitgegeven door het Vlaams Pers-, Radio- en TV-instituut (vzw 
Volksunie). In 1970 huwt hij met Marleen Erauw uit Liedekerke. 
Van 1984 tot 2000 gaf hij wekelijks politieke commentaren op Radio1 
als hoofdredacteur van ‘WIJ’. Hij waagde zich ook een legislatuur in 
de gemeentepolitiek als Schepen voor cultuur in Liedekerke.
Hij woonde samen met zijn vrouw tientallen jaren in Herne, waar hij in 
2011 ere-burger werd.

Maurits is mede-oprichter van de historische kring HOLVEO  
(Het Oude Land van Edingen), en mede oprichter van RING-TV.  
Ook heeft hij verschillende dichtbundels op zijn actief. 

In zijn jongste publicatie, het veelbesproken boek “Van Abbeloos  
tot Zeppos”, beschrijft hij het Pajottenland via het leven van 200 
opmerkelijke Pajotten. 

bron website van de gemeente Herne

Schrijf nu reeds in je agenda:
Jaarlijks Mosselfestijn

zaterdag 4 maart
zondag 5 maart en

maandag 6 maart 2017
Feestzaal - Gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum Jo Baetens

A.Algoetstraat 77 - 1750 Lennik


