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Het ene examen is het andere niet …

Het is niet mijn gewoonte om in het editoriaal een punt uit de agenda van 
de gemeenteraad te bespreken. Maar dit moet toch van mijn hart. Toen 
ik als jonge gast in de politiek stapte, nu 18 jaar geleden, was ik verwon-
derd dat men de oude cultuur van benoemingen had teruggedraaid.
Nochtans had ik al wat staaltjes gezien want voorheen was ik reeds 12 
jaar perscorrespondent geweest voor het Nieuwsblad. Maar neen, men 
had deze praktijk afgezworen. Ook toenmalig burgemeester Willy De 
Waele was hier een grote verdediger van. “Als we zoveel geld moeten 
betalen, moeten we dan ook de beste hebben uit het openbare examen” 
was het motto waar ik mij kon achter zetten. Naar de aanwezigheid van 
één of andere lidkaart werd niet gekeken.

Mijn ontzetting was dan onlangs zeer groot toen de opvolging van de 
gemeentesecretaris moest geregeld worden door de openstelling van 
de betrekking. Door het “inkantelen” van het OCMW binnenkort dient 
de vroegere gemeentesecretaris voortaan zowel de diensten van de 
gemeentelijke administratie als die van het vroegere OCMW te beheren.  
Hij / zij krijgt een nieuwe titel namelijk Algemeen directeur en bekleedt 
de belangrijkste job op het gemeentehuis. Deze Algemeen directeur 
dient - ongeacht de politieke meerderheid in de gemeenteraad -  
onafhankelijk te zijn. 
Het is een publiek geheim dat in de laatste zes jaar vele “oud”gedienden 
van het gemeentehuis zijn vertrokken. Om redenen die eigenlijk niet 
meer normaal zijn, maar daarover iets een andere keer.

Lennik verdient het beste (management)

Klaarblijkelijk werden de heersende regels in Lennik door de huidige  
coalitie plotseling aangepast en ging men intern een examen organiseren, 
dus een examen waar enkel ambtenaren konden deelnemen die reeds 
werkten op het gemeentehuis. Of waren er andere redenen opgedoken? 
Ik wil het wel duidelijk stellen dat ik niet twijfel aan de capaciteiten van 
de ambtenaren in het gemeentehuis, maar voor de hoogste job op een 
gemeentehuis ben ik toch van mening dat iedereen, die voldoet aan de 
voorwaarden, de kans moet krijgen om dit examen te doen. Voor de 
huidige meerderheid op één na was dit dus niet zo. Op de gemeenteraad 
werd de voorgestelde beslissing niet goedgekeurd door de tegenstem-
men van de oppositie en onafhankelijk schepen Filip Van Ginderdeuren.

Dus Open Vld-CD&V moet zijn huiswerk opnieuw doen en hopelijk 
houden ze rekening met onze pertinente opmerkingen, anders belanden 
we opnieuw in een impasse.

Daarom ook de brandende vraag : hoe kan een bestuur in deze tijd en 
tijdsgeest dergelijke praktijken nog verantwoorden aan zijn kiezers ?
Is het de komst van een bepaalde partij in de meerderheid die het niet 
nauw neemt met (objectieve) benoemingen ?

  Van aprilgrappen

Soms beginnen (april)grappen een eigen leven te leiden en na een tijd 
begint men die zelfs als waarheid aan te nemen. Zo ook het bericht op  
... 1 april 2018 in het plaatselijke nieuws waarin gemeld werd dat enkele 
Open VLD’ers die de laatste jaren hadden gebroken met hun partij, voor 
deze verkiezingen zouden terugvliegen naar het blauwe nest... 
Men vermeldde hierin Eddy Warrand, Filip Van Ginderdeuren en Kelly 
Van Vlaenderen. Moeten we hierbij zeggen dat dit eigenlijk niet meer 
mogelijk is en totaal uit de lucht was gegrepen en tja... dat dit dus een 
aprilgrap was.

Reeds enkele jaren is Kelly nu lid van Lennik Kwadraat, en voelt zij zich 
absoluut gelukkig en gerespecteerd in ons midden. Na haar periode in 
de Open VLD zetelde zij een tijdje als onafhankelijke in de gemeenteraad. 
Ze werd beschimpt door leden van haar vroegere partij en nu nog nemen 
ze allerlei mogelijkheden te baat om “wraak” te nemen. Zonder zich af 
te vragen waarom zoveel mensen bij de Lijst 
Burgemeester opstappen... 
Het was voor Kelly een verademing toen ze zag 
dat politiek ook op een andere, solidaire manier 
kon worden gedaan. 

Kelly Van Vlaenderen zal dan ook volwaardig op 
onze lijst staan bij de komende verkiezingen. 

En hoe kan een ex-burgemeester die bocht van 180 graden nog verant-
woorden ? Of is het nu echt het jaar dat er teveel aan is ?

Wat ons betreft blijven we klaar en duidelijk. Géén 
politieke sturing bij aanwervingen. We moeten gewoon 
de beste hebben op de markt. 
Het is de enige manier om opnieuw FIER te worden op 
Lennik.

Erik O • Gemeenteraadslid

Het ene examen is het andere niet • Aprilgrappen    1

Nieuwe kandidaten voorgesteld • Politiekers en journalisten   2

Gezamenlijke actie Lennik en Gooik  ...............................   3

Provinciale onderscheiding voor Lennik & Prinscomité •   4 
Politiekers en afspraken • Politiekers en gemeentepersoneel

Grote lijnen van programma bekend gemaakt • Visie 5

In het hoekje 6



  Nieuwe kandidaten voorgesteld op persconferentie    Van politiekers en journalisten...   

Met regelmaat worden de nieuwe kandidaten bekend die zich willen 
engageren voor onze lijst. 

Eind mei werden de nieuwe kandidaten Peter Berckmans (voor Lennik
Kwadraat) en Gilberte Heyvaert (kandidaat voor N-VA Lennik) voorge-
steld op een persconferentie.
Binnen afzienbare tijd wordt iedereen voorgesteld samen met ons 
uitgebreid programma. Hierbij al een voorsmaakje in telegramstijl.

Peter Berckmans, 50, kandidaat voor Lennik Kwadraat 

• woont samen met Sigrid en 2 kindjes
• woont sinds zijn 5de levensjaar in Sint-Kwintens-Lennik, momenteel 

in Eizeringen
• handelsingenieur, werkt in de financiële wereld en doet o.a. interim-

management bij externe partners,
• voorzitter Lennikse duivenbond, lid van het jaarmarktcomité, actief 

(geweest) bij voetbal Eendracht Lennik, actief bij Volley Dames 
Lennik, ouderraad school De Kleine Prins, enz.

• Peter Berckmans heeft politiek altijd al boeiend gevonden, is 
gevraagd door meerdere partijen, maar kiest voor LENNIK². 
Hij wil liever meespelen in plaats van aan de zijkant te blijven staan.

Ogenschijnlijk heeft een bepaalde partij problemen met de pers of met 
bepaalde journalisten. Ik denk dat, zoals ik reeds in een artikel voor-
aan meldde, een beetje kan meepraten over het journalistenberoep. Ik 
was immers gedurende 12 jaar correspondent van een krant alvorens 
in de politiek te stappen. Eigenlijk kun je journalisten opdelen in twee 
categorieën. Namelijk degenen die slaafs de persberichten of inter-
views overnemen van een bestuursmeerderheid, dit zijn dus de goede 
in de ogen van sommige politiekers, en anderzijds de anderen die niet 
zo slaafs zijn en kritische vragen stellen en /of zelf achter nieuws gaan 
jagen en bepaalde toestanden aanklagen. Dit zijn de zogenoemde 
luizen in de pels van de politiekers. Voor mijn part mogen er van deze 
laatsten zo veel mogelijk zijn want daarmee houdt men de politieker 
wakker en doet men zijn job, namelijk de waarheid nastreven. Anders 
slaat de arrogantie en willekeur toe. 

Politici, kom zelf naar buiten

Het is waar dat politiekers (van allerlei kleuren) soms niet blij zijn met 
wat er in de pers verschijnt. Sommige dingen worden uitvergroot, 
andere dingen komen gewoon niet aan bod. Het was dan ook de reden 
dat wij bij het begin van deze legislatuur “De Lennikse Tribune” hebben 
opgericht. Een eigen digitale nieuwskrant voor Lennik, ter aanvulling. 
Ondertussen zitten we reeds aan nummer 60 ! (Dus meer dan 1000 
bladzijden). Hierin schrijven we onze visie en punten waarvan we 
vinden dat ze weinig of niet aan bod komen in de pers, en doen we 
verslag van onze werkzaamheden als gemeenteraadsleden. Ook om 
te bewijzen dat onze fractie niet gedwee bij de pakken blijft zitten en 
wel degelijk zijn werk doet voor de Lennikse bevolking. Kritisch én 
constructief met opbouwende voorstellen. 

Dus een goede raad aan alle politieke partijen die vinden dat ze niet 
goed bejegend zouden worden door de pers. Richt zelf ook een extra 
permanente internetkrant op waar je alles eens kunt uitleggen aan de 
kiezer die dan kan wikken en wegen. Een probleem misschien; voor 
dergelijke internetkrant - maandelijks - op tijd gestoffeerd te krijgen 
en klaar te krijgen moet er wel zelf gewerkt worden. Laat dit nu dus 
juist voor sommigen een probleem zijn zeker …

Erik O • Gemeenteraadslid
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 Peter Berckmans, Gilberte Heyvaert, Geert De Cuyper (lijsttrekker)

Verrassing voor de Lennikenaren : 
binnenkort leggen wij de kaarten op tafel ! 

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

 https://twitter.com/lennikkwadraat

www.lennikkwadraat.be
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 Gezamenlijke actie (Lennik en Gooik)  

Gezamenlijke actie tussen N-VA - Lennik Kwadraat en N-VA Gooik 

Hierbij de persmededeling : 

Een gezamenlijke politieke actie op punt zetten over de gemeentegren-
zen heen is niet alledaags, zeker niet in het Pajottenland.  

Samenwerken en mekaar beter leren kennen begint met kleine dingen 
en kan uitgroeien tot een nog hechtere band en de realisatie van groot-
se gezamenlijke projecten.  

We willen onze beide gemeenten sterker maken, elk met zijn eigenheid, 
om zo het Pajottenland nog beter op de kaart zetten.  

 N-VA Gooik en N-VA - LENNIK KWADRAAT slaan de handen in mekaar 
en brengen een persoonlijke boodschap aan elke Lennikenaar en aan 
elke Gooikenaar.  

Deze boodschap van samenwerken moet het licht laten schijnen in de 
onze gemeentehuizen. 

De toekomst willen we symbolisch inzetten met een attentie voor alle 
inwoners van beide gemeenten. 
We bieden iedereen een LED lampje aan, dit is vriendelijk voor het 
milieu, want de energie wordt opgewekt door de burger zelf. Zo willen 
ook wij te werk gaan: geen verspilling van energie en recht naar de 
kern van de zaak, door en voor de burger.  

De laatste zes jaar stonden de gemeentezaken,  zowel in Gooik als in 
Lennik, voortdurend ter discussie. Elke gemeente kende en kent nog 
zijn problemen op bestuurlijk vlak, op vele vlakken liep dit mis.  Voor 
ons , zowel voor Lennik als voor Gooik, kan het niet meer verder zo.  
Met onze ondervinding langs beide kanten van de gemeentegrens, 
willen we samen opnieuw het licht laten schijnen in de gemeentehui-
zen en voorgoed komaf maken met de oude politieke cultuur die er nu 
heerst.  

Deze boodschap kon u reeds opmerken in de publicaties en tijdens 
de organisaties van onze beide partijen. De voorbeelden zijn talrijk en 
gekend : 

• de vele persberichten en acties, 
• de gespreksavonden in Gooik,
• de dorpsbevraging en pop-upcafés in Lennik
• de huis-aan-huis-bladen van N-VA Gooik en N-VA Lennik, 
• het huis-aan-huis-blad LENNIK KWADRAAT, 
• onze internetkrant De Lennikse tribune

Intussen kon u reeds ons lampje terugvinden in de brievenbus met 
onze boodschap aan de binnenzijde om eindelijk eens opnieuw komaf 
te maken met de teruggekeerde oude manier van politiek te doen, 
waar wij een halt aan toeroepen.  

DE LENNIKSE TRIBUNE

Blijf op de hoogte 
van onze inzet voor Lennik!

Bezoek de internetkrant
www.lenniksetribune.be 

 Duizenden lampjes werden door ons voor u in aangepaste 
    verpakkingen met boodschap gedaan

 Massa’s dozen met lampjes klaar om door onze eigen mensen
    rondgedragen te worden doorheen heel groot-Lennik

 Onze persvoorstelling in Lennik samen met Gooik.

 Opnieuw het licht laten schijnen met heldere politiek



  Provinciale Onderscheiding voor Lennik &  Prinscomité     Van politiekers en afspraken ...

   

  Van politiekers en het gemeentepersoneel...

De cultuur rond het Belgisch/ Brabants trekpaard werd in januari 2018 
erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. 
Ook in Lennik schonk de Provincie Vlaams-Brabant een gedenkplaat 
bij onze ‘Prins, Trots van Brabant’, om deze erkenning te vieren. Op 
zaterdag 21 april 2018 werd zo ook Lennik gehuldigd als jarenlange 
ambassadeurplaats voor het Trekpaard. En daar zijn we fier op! 

Het Prinscomité van Lennik, met voorzitter Godelieve Eeckhout, ont-
ving bovendien een ereteken als dank voor al 25 jaar inzet.  

De verdiensten van deze ‘zilveren’ vereniging, met naast mensen
van het middenstandsverbond ook Geert De Cuyper en Etienne Van 
Vaerenbergh aan de basis, leveren doorheen de jaren een lange lijst 
van knappe initiatieven op. 
Vorig jaar nog trok hun organisatie van een grootse stoet met 145 trek-
paarden, grote, ook nationale en internationale belangstelling. Bravo ! 

Het is van alle tijden. Voor de verkiezingen worden er al coalities 
gesmeed. We deden daar ook ooit aan mee, dat willen we niet verdoe-
zelen. Maar steeds hebben we dit ook zonder schroom meegedeeld 
aan de kiezer... voor de verkiezingen. Wij willen steeds klare wijn 
schenken en de kiezer zal ons belonen voor de keuze of afstraffen. 
In ieder geval kunnen we steeds met opgeheven hoofd naar de kiezer 
stappen. Deze houding is politiek correct vinden we.

Andere Lennikse partijen zijn die mening niet toegedaan en bedisse-
len dit in achterkamertjes of restaurants buiten Lennik. Zelfs na de 
verkiezingen ontkennen ze alle afspraken terwijl men minder dan een 
uur na het bekendmaken van de uitslag reeds een voordracht van de 
schepenen tekende. Dit zijn echte toeren van tovenaars. Afspraken 
volgen die er niet gemaakt waren. Maar kom, op deze zaken komen 
we niet meer terug en we kijken naar de toekomst. Daarom gaan we 
het engagement aan naar de kiezer toe dat indien we één of ander 
bestuursakkoord zouden tekenen, dit ook aan de kiezer zullen melden 
voor de verkiezingen.

We dagen de andere partijen uit om hetzelfde te doen en niet meer 
hardnekkig ontkennen. Klare wijn schenken, dat is de boodschap.  
We delen de kiezers dan ook mee dat bij het ter perse gaan van dit 
blad, van onze kant er geen akkoord is gesloten met wie dan ook! Laat 
eerst de kiezer spreken. 

Het zal niemand ontgaan zijn maar sinds het aantreden van de 
nieuwe meerderheid is het personeel van het gemeentehuis serieus 
veranderd. Vele vertrouwde gezichten zijn verdwenen en met hen de 
expertise die er was. Reeds in het eerste jaar werd het startschot 
gegeven. Onder het mom van bezuinigingen werden er mensen ontsla-
gen waarvan er sommigen daarna weer werden aangenomen omdat 
het werk niet meer gedaan geraakte. We zeggen wel onder het mom 
van, want zelfs een ambtenaar op cultuur die NIET werd betaald door 
de gemeente maar wel door Vlaanderen, moest vertrekken. Van rare 
kronkels gesproken. We kregen nooit hierover een degelijke uitleg. 
Daarna werd het anders aangepakt en begon men met het spelletje 
van ambtenaren pesten en tweedracht te zaaien. We moeten niet 
vertellen dat de sfeer op het gemeentehuis te snijden was. 

We hebben steeds herhaald dat de huidige meerderheid constant 
een conflictmodel hanteerde. Dit is geen stijl van besturen om goede 
resultaten te boeken. Onder meer een ambtenaar van ruimtelijke 
ordening en het hoofd van grondgebiedszaken werden onder druk 
naar hun ontslag geleid. De hoofdtrofee werd onlangs bedankt voor 
zijn diensten, namelijk de gemeentesecretaris. Over de modaliteiten 
(behandeld in besloten zitting) kunnen we hier spijtig genoeg niet 
uitpakken. In het editoriaal staat beschreven hoe men die vervanging 
wil realiseren (dit was wel in openbare zitting van de gemeenteraad).
Alles behalve op een normale wijze die gangbaar is in een goed geleide 
gemeente. Of komt het spook van de oude cultuur zoals die gangbaar 
was tientallen jaren geleden, weer om de hoek kijken. Daarom, laat 
ons samen die praktijken naar het verdoemhoekje sturen. Op de  
gemeenteraad van eind mei hebben we dit gelukkig kunnen counteren.

 Provinciaal gedeputeerden met leden van het Prinscomité
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  Grote lijnen van ons programma bekend gemaakt     Visie door de voorzitter  

Zoals telkens met de gemeenteraadsverkiezingen besteden we veel 
belang aan een sterk uitgewerkt programma waar we ons aan wensen 
te houden. Dit vaak in tegenstelling tot de andere Lennikse partijen. 
Maar wij maken hiervan een ere-zaak zodat de kiezer weet waarvoor 
we staan. 

Op onze persconferentie eind mei stelden we summier ons program-
ma voor, in Lennikse primeur. Deze zomer wordt het, overzichtelijk 
uitgegeven, verspreid in alle brievenbussen en komt het volledig op 
onze website.   

Welk Lennik in de toekomst?  Aan u de keuze! 

Beste Lennikenaar, 

Uw keuze bepaalt op 14 oktober mee hoe Lennik zal worden bestuurd 
in de komende jaren. Mensen, programmapunten en de stijl van een 
partij zullen uw mening bepalen.  

Met onze programma-brochure informeert N-VA – LENNIK² u zodat  
u een wel-bewuste keuze kan maken.

De kernpunten van ons programma zullen na de verkiezingen dienen 
als leidraad voor onze daden. Zij vloeien niet enkel voort uit onze eigen 
inzich ten en toekomstvisie, maar zijn ook gebaseerd op een bevraging 
van de Lennikse bevolking in alle deelgemeenten.  

Er zit meer in Lennik, daarvan zijn we overtuigd met onze 21 kandidaten
die dit programma willen ondersteunen en uitvoeren. Het zijn sterke, 
gedreven en geloofwaardige kandidaten, met een goede balans  
tussen vernieuwing en ervaring, alsook tussen de verschillende 
deelgemeenten in Lennik. N-VA - LENNIK KWADRAAT presenteert 
u ook veel nieuwe mensen die een warm hart hebben voor Lennik 
en overtuigd en goed geplaatst zijn om mee de kracht van anders  
besturen in Lennik vorm te geven.  

Oproep aan de Lennikenaren 

Lennik heeft echt nood aan een ander bestuur en een vernieuwende
aanpak. Daarom is een sterker N-VA – LENNIK² nodig dat zwaarder 
kan wegen op het lokale beleid. 
Onze doelstelling is dan ook duidelijk om Lennik opnieuw te gaan 
besturen in de komende zes jaar. Wij willen inderdaad gaan voor een 
daadkrachtig, fair, open en duurzaam beleid. Wij vormen een vastbe-
raden team van mensen die hiervan werk willen maken. En wij durven 
hiervoor rekenen op uw stem.
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Rechtlijnig 

  Uitdagend 

Evenwichtig  

Vlaams 

Ruimdenkend 

Nodig 

Efficiënt 

Transparant 

  

N-VA – LENNIK² 
  

VISIE: De kracht van anders besturen 

 

 

 

 een hart voor  
  

11 HOOFDSTUKKEN MET BELEIDSACCENTEN :

1.   VOLUIT PAJOTS EN VLAAMS
2.   WONEN IN LENNIK
3.   WELZIJN, SOCIAAL BELEID & SENIOREN
4.   MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID
5.   MILIEU, NATUUR EN ENERGIE
6.   CULTUUR, TOERISME EN ERFGOED
7.   BRUISEND (HANDELS)CENTRUM
8.   RUIMTE VOOR JEUGD
9.   VEELZIJDIG ONDERWIJS
10. SPORTIEVE GEMEENTE
11. EEN VEILIGE EN PROPERE LEEFOMGEVING

8 BELEIDSMOTTO’S : 

• Transparant, democratisch en overlegbereid
• Efficiënt en verantwoordelijk bestuur
• Ruimdenkend en pragmatisch
• Vlaams en gastvrij
• Uitdagend, vernieuwend en duurzaam
• Rechtlijnig voor het algemeen belang
• Evenwichtig, financieel gezond en realistisch
• Nodig voor een ándere politieke aanpak

 Voorzitter Etienne Van Vaerenbergh presenteert de hoofdlijnen van  
    ons verkiezingsprogramma en toekomstvisie voor Lennik



In het vorige hoekje, door Anne Wyckmans  

In het nieuwe Hoekje, door Anne Wyckmans  

IK WIL, IK WIL… 

Rechtzetting 

Het hoekje in vorig blaadje verscheen onvrijwillig in een onvolledige 
versie. Het volledige gecorrigeerd hoekje werd nadien digitaal lees-
baar op www.lennikkwadraat.be. 
Nadat een aantal mensen Anne contacteerden met de opmerking dat ze 
het einde van het hoekje niet helemaal begrepen, volgt  hier de oplossing 
van de twee raadselachtige bergen. Even opfrissen misschien? In het 
vorige hoekje wilde Anne graag een aantal activiteiten schrappen om wat 
ruimte te creëren voor andere bezigheden. 

Het einde moest zijn: 

-Twee hoge bergen liggen voor mij.
De ene berg bestaat uit alles wat ik loslaat… wat een hoge.     
De tweede berg bestaat uit alles wat ik wil… goh… ze lijken allebei 
even hoog. 
Wil ik dit wel? 

Zo maar aan een Duivelse kassa! 

‘Ik heb sedert vanmorgen een extra kleinkind,’ zei de dame. Ze legde 
voorzichtig haar aankopen op de loopband. 
De man die achter haar stond, gniffelde en knikte. Hij greep de fles 
Champagne die een beetje rechtop waggelend op de loopband stond 
en legde ze voorzichtig neer.  
‘Die is voor deze avond,’ voegde hij eraan toe. ‘Eerst maar even koud 
leggen.’ 
Het was haar beurt om te knikken.  Hier stond overduidelijk een blij 
koppel. 
Het meisje scande intussen rustig de boodschappen verder in.  
‘Hoe heet het? ‘t Is  toch al hun derde kindje hé.’  
‘Ja, ja… ze hadden al twee meisjes en nu dan eindelijk ne jongen. Nu 
kunnen ze er mee stoppen hé.’ 
Daar gaan we weer, flitste het door m’n hoofd.  
Ik hoorde net hetzelfde na de geboorte van ons derde kind en het 
constateren dat er na meer dan dertig jaar nog steeds zo’n onzin wordt 
uitgekraamd, shockeerde me ook nu weer.  

Ik haalde diep adem en beet keihard op m’n tanden om niet te reageren. 
De kassierster grinnikte: ‘Maar alléé, dat maakt nu toch niet uit… 
ne jongen of een meisje… ze worden allemaal op dezelfde manier 
gemaakt zenne! Als ze maar gezond zijn, dat is ’t enige dat telt.’   
Ik knipoogde richting kassa. 
De grootouders reageerden niet. Hoe de kinderen tot stand kwamen, 
deed duidelijk niets ter zake.  
 ‘Hij heet… euh… hoe heet hij nu weer? Ik weet dat ik het ne schone 
naam vind maar hoe…?’ 
‘Ge vindt zijn naam tussen de Rode Duivels,’ antwoordde opa. De oma 
ging meteen in de aanval. ‘Daar zegt ge zoiets. Er zitten daar veel 
namen tussen die ik ni kan uitspreken zenne!’ 
‘t Is nen Belg,’ probeerde de man. 
‘Het zijn allemaal Belgen!’ Die reactie kwam vanuit de intussen aange-
groeide rij. Er stonden trouwens opvallend veel mannen in die rij. 
Ze luisterden mee en reageerden een beetje lacherig: ‘Thibaut? Simon? 
Koen? Thomas? Vincent? Mousa … er zijn er wel  24.  ’t Is toch wel ne 
naam van bij ons hé?’ 
De grootvader glunderde.  Zijn kleinzoon was nog maar enkele uren 
oud en nu reeds gespreksonderwerp aan de kassa van een warenhuis. 
‘Ik zal jullie een belangrijke tip geven,’ zei hij geheimzinnig. 
‘Het is de voornaam van de enige  Rode Duivel die effectief nog in een 
ploeg in België speelt.’ 
De reacties vielen stil maar je hoorde hen nadenken… nen Duivel…
die ni in’ t buitenland speelt?  
‘Ene van den  Anderlecht,’ klonk een stemmetje achteraan. ‘Een schoon 
manneke!’ 
Alle mannenhoofden keken verbaasd achterom.  
Daar stond een vrouw heel  fier te wezen.  
Een vrouw zo Afrikaans dat het echt niet Afrikaanser kon.  
Kreeg ze een blos van al die onvoorziene aandacht? Dat kon je alvast 
niet zien. 
Ze lachte een rij parelmoeren tanden bloot.  
‘Ik ken een paar van die Duivels zenne… en ja, ’t is waar… er is er maar 
ene die nog bij ons speelt. 
De Leander… Leander Dendoncker… das ene van den Anderlecht.’ 
De rij mannenhoofden knikte verbaasd bevestigend! De Leander  
natuurlijk, dat ze daar niet aan gedacht hadden.  
De oma was plots verdwenen… terug de winkel in… ze kwam tevoor-
schijn met een tweede fles Champagne.  
‘Voor u,’ zei ze tegen de vrouw! ‘Als ik de kleine Leander straks voor ’t eerst 
kan vastnemen, zal ik aan u denken.  Ik vergeet zijn naam nooit meer!’

Anne

Worden het de bergen, 
de zon of de zee, 

of lekker gezellig thuis ?  

Alvast een Prettige vakantie 
toegewenst van onze ploeg !  


