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In ruil voor de logistieke steun van de gemeente Lennik aan
het Kasteel van Gaasbeek mogen de Lennikenaren voortaan
gratis binnen in het Kasteel, dit werd vastgelegd in een
akkoord dat onlangs door beide partijen werd ondertekend.
Culturele verenigingen uit Lennik kunnen een kasteelzaal
huren voor één van hun activiteiten en alle Lennikenaren
kunnen in de toekomst concerten bijwonen in het kasteel
tegen een sterk gereduceerde prijs.

Hierdoor wordt elke Lennikenaar een beetje cultureel ambas-
sadeur van zijn gemeente en zijn prachtig kasteel.

WANDEL WEER
Met de schone lentedagen en komende zomerdagen mogen
de stapschoenen gerust eens aangetrokken worden. En blijf in
Lennik. Waarom op een ander gaan wandelen als het hier bij
ons zo schoon is.
Wandel eens langs de “ Slagvijvermolenweg”. Wat? Nooit
van gehoord? Dit is  een eeuwenoude voetweg langswaar
onze voorouders met een kruiwagen vol tarwe naar de water-
molen van Slagvijver trokken. Tijdens de “Vierhoevenwande-
ling” maakt u kennis met deze voetweg. Deze wandeling
brengt ons naar vier hoeven. Ze liggen rustig en enig in het
glooiende landschap van Lennik. Elke hoeve heeft zijn
geschiedenis.  Onderweg is het nog echt stil...en dit op 12 km
van de Grote Markt van Brussel. Geniet met volle teugen van

onze prachtige natuur!
De wandeling is 7 km lang en vertrekt aan “ Prins, de trots
van Brabant”. Volg de kleuren oker/paars Niet geschikt voor
kinderwagens en rolstoelpatiënten.. Wandelfolder te koop
aan 0,50 euro in de plaatselijke bibliotheek, op de dienst ont-
haal/ cultuur in het gemeentehuis, axa-bank Lennik, café
Relaks Lennik,, café “ bij Gust” in Sint-Martens, taverne
Klosken in Sint-Martens, , restaurant “Klavervier” in Sint-
Martens en in  de VVV kantoren van Gaasbeek, Halle en
Galmaarden, De “ Vierhoevenwandeling” is een realisatie
van de Voetwegencommissie.

Guido Dieudonné
Bestuurslid LENNIK 2000 en gewezen OCMW-raadslid

LENNIKENAAR VOORTAAN GRATIS
IN HET KASTEEL VAN GAASBEEK

11-juliviering dit jaar in Brussel
Vertrek met bus aan de sporthal op zondag 11 juli om 18 uur

Terugkomst omstreeks 23.30 uur

Aan alle Lennikenaren

een prachtige en een zonnige vakantie toegewenst !!!

L.E.N.N.I.K 2000 op het internet met een nieuw adres : www.lennik2000.be . 
Nieuw : lees het nog eens allemaal na op het internet. Onze blaadjes in pdf-bestand.  

SCHEPEN GEERT DE CUYPER ZETELT IN DE POLITIERAAD VAN ZONE PAJOT

Sinds 1 april 2004 zetelt Schepen Geert De Cuyper, van oplei-
ding jurist, in de Politieraad van de zone Pajot (gemeenten
Lennik, Gooik, Galmaarden, Herne, Bever en Pepingen). 

Deze raad staat in voor het politiebeleid in de gemeente. Hij
volgt Schepen Eddy Warrand op die ontslag nam. Dit ontslag
kaderde in de eerder aangegane afspraken met onze VLD
coalitiepartner. 

In de Hoek van L.E.N.N.I.K. 2000
KINDEREN VAN LENNIK -  DIT BLIJFT JULLIE HOEKJE !

-De kleren maken de man!

Een oud spreekwoord dat de laatste tijd wel
meer door mijn hoofd spookt.
Vooral NU! Examentijd, stresstijd, tijd vol ver-
wachtingen naar de toekomst.
Ja toch?
Ik loop (noodgedwongen) met mijn zoon van
het ene warenhuis naar het andere.
Om heel eerlijk te zijn, ik loop en hij zwalpt
achter me aan.
Als ik omkijk om te zien of hij nog wel volgt, zie
ik een figuur waarvan ik me moeilijk kan voor-
stellen dat IK dat ooit op de wereld zette. 
Sportschoenen waarvan de veters al lang niet
meer dienen om geknoopt te worden.
Een broek waarvan je de inhoud niet meer mag
benadrukken. Integendeel… hoe losser, hoe lie-
ver. Het zitvlak, of wat daar moet voor door-
gaan, hangt ergens net boven zijn knieën.
De lende zit daar waar onmogelijk een lende
kan zitten. Daarbovenuit steekt de helft van een
peperdure boxershort.
Afgewassen t-shirt, neerhangende schouders en
een gezicht dat mij hoogst ongelukkig aan-
gaapt.
Mijn zoon… wat heeft hij toch prachtig haar!
‘Moeder, ik zit met een probleem!’
‘Ja, jongen?’
‘Ik heb een kostuum nodig voor mijn monde-
linge!’

‘Dan zorgen wij voor een kostuum, jongen.’
Wij behoren tot die categorie voor wie de aan-
koop van een kostuum geen bijzondere proble-
men veroorzaakt. Ik ken er andere en die heb-
ben dus ook mondelinge examens.
Ik ken er ook die voor de gelegenheid een kos-
tuum van hun vader kunnen gebruiken.
Bij ons een onmogelijke zaak. Vader en zoon
verschillen nogal van postuur.
Alhoewel… moest hij de broeken van zijn vader
dragen zoals zijn dagelijkse broeken, mis-
schien… maar daar is geen sprake van natuur-
lijk. 
Een kostuum moet wel passen!
Meestal is mijn bloeddruk aan de lage kant
maar vandaag gaat hij pijlsnel de hoogte in.
Na vier warenhuizen vinden we iets dat hij echt
waar heel even wil passen en dat zo ongeveer
aan onze verwachtingen en vooropgesteld bud-
get beantwoord.
Nu nog een echt hemd en normale schoenen.
Ik zie de paniek in zijn ogen. Moet dat nu echt?
Onverbiddelijk gaan we op zoek naar een ‘flas-
hy’ hemd en overzetboten die bij het kostuum
passen!
Totaal uitgeput komen we thuis.
De ochtend van het mondelinge examen komt
HIJ beneden.
‘Ik maak me puur belachelijk!’ protesteert hij.
Ik zie een man voor me staan waarvan ik het
bestaan ‘in mijn gezin’ niet eens vermoedde.

Wauw!
Mijn echtgenoot, nochtans
de vader van de jongeman in
kwestie, zegt niets. 
Kan ook niet met wijdopen mond.
Op het allerlaatste ogenblik ontdekt mijn zoon
dat er iets serieus mis is met Het kostuum!
Ik knip gewoon zijn zakken open en zeg nog dat
hij al de knopen niet mag sluiten.
Daar gaat hij!
Ik moet die middag voorbij twee middelbare
scholen.
Je haalt ze eruit… de gasten die ‘mondelinge’
hebben.
Ik zie er zelfs één die vruchteloos probeert om
iets in zijn ‘nog dichtgenaaide’ zakken te steken.
Ze zijn ongelooflijk knap, de jongens van
tegenwoordig!
’s Avonds spreekt iemand mij aan. Een vrouw
van ongeveer mijn leeftijd!
‘Kan dat? Heb ik uw zoon vanmorgen gezien
in????’
‘Ja, mens! Dat kan.’
‘Amai, moest ik nu dertig jaar jonger zijn, ik
zou wel weten wat te kiezen!’
Voor heel even dan toch!
Ach ja, oude spreekwoor-
den… wat daar allemaal inzit. 
Reacties?
Naar Anne Wyckmans 
Palokenstraat 19  1750 Lennik
02/ 532 05 12 of op
annewyckmans@yahoo.com



L.E.N.N.I.K 2000 BLIJFT HET VERDERE VERLOOP VAN HET DOSSIER VAN DE
SPLITSING VAN BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE VOLGEN

De verkiezingen voor het Vlaamse en het Europese parlement
zijn weer voorbij met het gekende resultaat. Dankzij de actie van
de burgemeesters was de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
één van de thema’s in deze verkiezingsstrijd. Enkele tenoren van
sommige partijen trokken de eis van de splitsing in het belache-
lijke en vroegen zich openlijk af of het sop de kool wel waard is.
Wel L.E.N.N.I.K 2000 blijft achter de eis om splitsing staan om
de redenen die we in een vorige editie schreven. Om de gemoe-
deren te bedaren ondertekenden de partijvoorzitters van de toen-
malige meerderheidspartijen een akkoord met daarin de stellig-
ste belofte dat de uiteindelijke splitsing nog voor het einde van
het jaar zou geregeld zijn. Andere partijvoorzitters eisten dat de

splitsing onmiddellijk zou gebeuren. De burgemeesters van
Halle-Vilvoorde garandeerden dat de verkiezingen op een wette-
lijke en ordelijke manier zouden doorgaan. Wat ook gebeurde !
Nu de teerlingen geworpen zijn verwachten we dat alle Vlaamse
partijvoorzitters zich houden aan hun gegeven woord en er hun
op wijzen dat een gegeven woord een gegeven woord is. Het is
dan ook aan onze lijst samen met alle andere politieke strekkin-
gen in Lennik en  Halle-Vilvoorde dit thema in de actualiteit te
houden tot de uiteindelijke splitsing er is gekomen. 

Erik O
OCMW-raadslid.

ETIENNE VAN VAERENBERGH GEHULDIGD
BIJ ZIJN AFSCHEID ALS PARLEMENTSLID

Ook LENNIK 2000 was vertegenwoordigd op de betoging van 9 mei in Halle!

Begin deze maand overhandigde het gemeentebestuur offi-
cieel de sleutels van het bijgebouw van de Pastorie van
Gaasbeek aan de Masiuskring. Dit bijgebouw werd grondig
vernieuwd door ondermeer het aanbrengen van een nieuwe
dakbedekking, het plaatsen van nieuwe ramen en het instal-
leren van centrale verwarming. Deze Masiuskring is reeds

meer dan dertig jaar begaan met de geschiedschrijving van
Lennik en zal deze ruimte gebruiken voor het opslaan van
zijn archief. Naast de geschiedschrijving van Lennik is de
Masiuskring ook zeer gekend als organisator van voordrach-
ten, concerten, culturele activiteiten en uitstappen. 

Vorige maand werd Lennik “opge-
schrikt” door werken. De plannen
om verschillende straten een nieuwe
straatbedekking te geven kregen hier-
door een uitvoering. Ondermeer in
Eizeringen kon men hiervan getuige
zijn (zie foto’s). 

En ook de wandelpaden werden
aangepakt !

NIEUWE  REALISATIES

Op 21 mei 2004 brachten de bestuursleden van LENNIK 2000 en de helpers
aan de Mosselfeesten, onder leiding van Etienne Van Vaerenbergh, een bezoek
aan het Vlaams Parlement. Het was een symbolisch moment, aangezien
Etiennes parlementair mandaat afloopt op 13 juni en hij, na het verdwijnen
van de Volksunie, niet meer ging deelnemen aan parlementsverkiezingen voor
een andere partij. 
We kunnen wel stellen dat Etienne de afgelopen 14 jaar een uitstekende verte-
genwoordiger is geweest voor Lennik, het Pajottenland, de brede regio Halle-
Vilvoorde en Vlaanderen in het algemeen.

Ook heeft hij een mooie parlementaire loopbaan opgebouwd: eerst in het par-
lement gekomen, een beetje onverwacht als opvolger van de overleden Daan
Vervaet, in de lente van 1990, als lid van de Kamer en door dubbelmandaat
ook lid van de Vlaamse Raad. Daarna werd hij rechtstreeks verkozen bij de
parlementsverkiezingen van 1991, en als Vlaams volksvertegenwoordiger, in
1995 en 1999. 

In 2001 werd hij fractievoorzitter van de technische VU-ID-
fractie. Als ervaren parlementslid maakte hij sindsdien deel
uit van het Bureau en bestuurde zo mee het Vlaams
Parlement. Een jaar later werd Etienne verkozen tot
Secretaris van het Vlaams Parlement.  

Het begon allemaal in de gemeentepolitiek, vanop een kar-
tellijst werd de jonge advocaat gemeenteraadslid. Vandaag is
hij het langst zetelende lid van de gemeenteraad in Lennik. In
1982 werd hij burgemeester voor 12 jaar lang, en ook nu is
zijn invloed duidelijk als eerste schepen, met als belangrijkste
bevoegdheden: financiën, werken en mobiliteit, en feestelijk-
heden. Hij is ook lid van de Politieraad. 

Zijn plaatselijke politieke ervaring en visie op gemeentelijk
beleid, maakte dat hij actief werd in de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten, waarvan hij nog steeds
ondervoorzitter is. Ook was hij jarenlang de voorzitter van
de mandatarissenvereniging van de Volksunie, om de lokale
mandatarissen te ondersteunen. Etienne bestuurde jarenlang
mee de partij, vanuit het beheerscomité van de VU, later van-
uit het partijbestuur.
In het Parlement profileerde hij zich op de staatshervorming,
de toepassing van de taalwetgeving en de Vlaamse Rand rond
Brussel, maar ook de autonomie van de gemeenten en het
welzijn. Zijn aandacht voor onze streek ging steeds ruim: van
openbare werken en verkeersveiligheid, over cultuur, toeris-
me en monumentenbeleid, tot - zeker onderschat - welzijns-
voorzieningen, waarin onze regio slecht bedeeld was en nog
is ! 
Etienne is de natuurlijke aanvoerder en inspirator voor onze
Vlaamsgezinde en vooruitstrevende politieke groep in
Lennik, vandaag de kleurrijke groep van LENNIK2000.
Lennik en onze streek varen er wel bij! 
Etienne, dank u wel voor uw inzet en doe zo nog lang voort! 

Etienne en zijn echtgenote Chris mochten een kistje wijn en
een fraaie ruiker bloemen ontvangen. Etienne richtte ook op
zijn beurt, uit oprechte dankbaarheid, een woordje tot de
aanwezigen. Hij blikte zonder meer tevreden terug op de ver-
wezenlijkte aandachtspunten en op de flinke vooruitgang die
Vlaanderen geboekt heeft sinds hij politiek actief werd (eind
jaren ‘60), zeker ook voor Vlaams-Brabant.

Ook op het lokale vlak, waar Etienne al zeker tot 2007 ver-
der werkt als eerste schepen, maakte hij graag een positieve
evaluatie. Het open kartel LENNIK 2000 is volgens Etienne
een lijst die dicht bij de bevolking staat en daarom, zonder
nationale politieke inmenging, een beleidsvisie heeft die pre-
cies op maat van onze eigen gemeente is. Vandaar het succes
en de goede teamgeest die mee Lennik tot een doordacht en
dynamisch bestuurde gemeente maakt. De vernieuwende
kracht van onze lijst is bovendien zichtbaar in zijn vertegen-
woordigers: LENNIK 2000 bracht zo onder meer onafhan-
kelijke Lennikenaren, meer vrouwen en jongeren in de
gemeenteraad. De goede relaties met coalitiepartner VLD
werden beklemtoond: geschillen of scheeftrekkingen ingege-
ven door ouderwetse dorpspolitiek zijn er niet meer bij, wel
wederzijds respect en een evenwichtig beleid dat Lennik ten
goede komt. 

De actie van de burgemeesters en gemeentebesturen voor de
splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is
vanuit Lennik gestart, en ook daar is Etienne fier op. Hij
beëindigde zijn dankwoord op een - niet aflatende - positieve
en gedreven wijze, wat ons nog veel boeiende politieke jaren
in Lennik mag doen voorspellen. Tot algemene instemming
van het publiek! 

Brussel, 21 mei 2004 
Wim Durang (ingekorte versie)


