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EEN TIP ? 
11-JULIVIERING OP 8 JULI 2005 OM 20 UUR 

in het kasteel van Gaasbeek in samenwerking met het Kasteel van Gaasbeek  

Concert door het ensemble “Zefiro Torna”, laureaat van de KBC-muziekprijs en mentor-
ensemble van de “Gouden Vleugels”, editie 2004-2005, vertolkt een programma met
Napolitaanse barokmuziek en “canti villaneschi” (komische, rustieke en pastorale liederen).
Het concert vindt plaats in de Roelantszaal die met haar renaissancezoldering een uitstekend
decor vormt voor dit repertoire. (meer informatie?  zie ons vorig nummer) 

Om 20 uur vond het officiële gedeelte plaats in zaal “de melke-
rij” in Gaasbeek. Na een muzikaal optreden van de groep
Bacchus werden geschenken uitgewisseld onder de drie
burgemeesters. In hun korte toespraak beklemtoonden de drie
burgervaders de historische band met het kasteel van Gaasbeek
en werd de wens uitgedrukt de twintigjarige viering van de
verzustering Arconate-Lennik op grootse wijze samen te vieren.
De vele aanwezigen vonden dit een prachtig initiatief. Een lange,
gezellige, en goede receptie sloot de avond af.
Zondag  bleven onze vrienden-Italianen thuis bij de gastgezin-
nen. Men trok samen  naar Eizeringen om naar de orgeldraaiers
te luisteren of men genoot van het mooie weder op een gezellig
terrasje met een lekkere geuze of kriek. ’s Avonds was er een
afscheidsetentje in de feestzaal van Sint-Martens.

Maandagmorgen bezochten en proefden we de pralines van
Valentino in Schepdaal. De Italianen zijn verzot op chocolade.
Daarna  gingen we naar het stemmige kerkje van Gaasbeek waar
we vooral de glasramen bewonderden en de grafmonumenten
van Paul en Carlo Arconat-Visconti. De dag werd afgesloten met
een bezoek aan de Brouwerij Lindemans. Onder het zingen van
Italiaanse toppers genoten we van een lekkere kriek.
Half oktober gaan de Windheren uit Lennik op tegenbezoek
naar Arconate. 

Guido Dieudonné
Bestuurslid LENNIK2000

Op zoek naar de openingsuren van het gemeentehuis, het containerpark, de OCMW-diensten, de bibliotheek?
Actuele werken in Lennik? Een kalender met Lennikse activiteiten?
Ken je de bevoegdheden van de burgemeester en schepenen van Lennik?
Waar bereik je de brandweer of de huisarts van wacht?
Luchtfoto’s van Lennik? Een overzicht van de gemeentelijke zalen?
E-mailadressen van de gemeentediensten of gemeentepolitici?

De grootste verzameling van Lennikse links op het internet?
Vorige uitgaven van het blaadje van LENNIK 2000?
ALLE INFO OP ONZE WEBSITE: www.lennik2000.be

PRIJSVRAAG ! Met de zomer voor de deur stellen we onze eerste opgave puzzelplezier voor.  In dit kruiswoordraadsel komen voor-
namelijk historische en politieke figuren uit Lennik voor. Als leidraad namen we de uitgaven van de Masiuskring ter hand ( Bijdragen
tot de geschiedenis van Lennik). Wat is er te winnen : een aanbod van verschillende flessen geuze en kriek. Stuur de naam door die
je vindt met de letters uit A14, B3, D7, G4, I11, I16, K12, M4 ofwel via briefkaart aan Ernest Vankelecom, Schapenstraat 131
te 1750 Lennik ofwel via e-mail naar erik.o@versateladsl.be en dit voor 1 juli 2005. 

A. Familie die het kasteel van Gaasbeek bewoonde ; 
B. Familie die het kasteel van Sint-Martens-Lennik bewoonde ; 
C. Voornaam van vroegere Lennikse burgemeester ;
D. Werd onthoofd op de Grote Markt van Brussel ; 
E. Familienaam van de huidige eigenaar van Hoeve Breeëik ;
F. Aan wie toezicht is toevertrouwd ; 
G. Laatste burgemeester van Sint-Martens-Lennik ;
I. Portret hangt in raadzaal van gemeentehuis van Lennik ;
K. Lidwoord

Schrijver die in Gaasbeek en Sint-Martens-Lennik woonde ;
M. Humanist uit Lennik – negatie ; 
N. Kardinaal met roots in Sint-Martens-Lennik ;
O. Voornaam en ook de oudste van de familie.
——————————————-
1. Burgemeester uit Lennik

familie oorsprong van de gemeentezegel van Lennik ;
3. Bekende familie uit 15de eeuw in Sint-Martens-Lennik

zou bewoner geweest zijn van kasteel van Eizeringen ; 
5. Voornaam van “Van Abcoude” ;
8. Werd vermoord in Kwade Wegen ;
10. Telwoord ; 
11. Gaf marktrecht aan Lennik in 978; 
14. Familienaam van vroegere koster in Sint-Martens-Lennik ; 
16. Familienaam van vroegere conservator van Kasteel van Gaasbeek

Kasteel van …..(werd ooit aangekocht door gemeente Lennik met de bedoeling er gemeentehuis van te maken).

HHeett  bbeessttuuuurr  vvaann  LLeennnniikk22000000  wweennsstt  aaaann  aallllee  LLeennnniikkeennaarreenn  eeeenn  
pprreettttiiggee  eenn  ddeeuuggddddooeennddee    VVAAKKAANNTTIIEE  22000055  ttooee  !!

DDoonnddeerrddaagg  1133  mmeeii  22000044::  RReeeeddss  mmeeeerr  ddaann  338800  ddaaggeenn  nnaa  ddee  eeeerrssttee  bbeellooffttee  vvaann

ppaarrttiijjvvoooorrzziitttteerrss  oomm  BBrruusssseell--HHaallllee--  VViillvvoooorrddee  ““oonnvveerrwwiijjlldd””  ttee  sspplliittsseenn..

HHooee  llaanngg  nnoogg  hhoollllee  wwoooorrddeenn??

Aanplakzuilen
Onlangs werd de eerste aanplakzuil voor de Lennikse verenigingen ingehuldigd. Meteen het signaal voor de jeugdverenigingen om
hun eerste affiche aan te brengen:
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