
WERKEN AAN OPENBARE GEBOUWEN. 

In eigen beheer vernieuwde de gemeente onlangs het dak van de zaal  van de jongensschool in Sint-Martens-Lennik.
Enkele beelden:

Met de vakantie voor de deur werden onlangs door de gemeente de monumentenbordjes aangebracht die
voorgesteld werden n.a.v. de Open Monumentendag 2004. Dit initiatief is er gekomen door de samenwerking tussen de Andreas
Masiuskring, het gemeentebstuur en VTB. Hieronder vindt u de lijst van 13 bordjes.: 

1. Eizeringen
•  Kasteel de neufcourt
2. Gaasbeek
•  Baljuwhuis
•  Onze-Lieve-Vrouwekerk, muur, hekken en trappen
•  Pastorie van Gaasbeek
3. Sint-Kwintens-Lennik
•  Sint-Kwintenskerk
•  Pastorie van Sint-Kwintens-Lennik
•  Kasteel van Lennik
•  Gemeentehuis
•  Voormalige schepenbank
•  Huis Vossen
•  Hoeve Bree-eik
4. Sint-Martens-Lennik
•  Sint-Martinuskerk
5. Varia
•  Pastoor Frans Vennekens

Voorbeelden van de monumentenkaartjes

Pastorie van Sint-Kwintens-Lennik

De abdij van Nijvel zorgde rond 1740 voor de oprichting van de
pastorie ter vervanging van een ouder gebouw. In 1767 kreeg de
pastorie een extra verdieping naar aanleiding van een eerste
restauratie. Het oorspronkelijk strooien dak kreeg leien. Toen na
de Franse Revolutie de pastorie ‘nationaal goed’ werd, namen
gendarmes er hun intrek. Na meerdere restauraties gaf een grote
renovatie in 1888 aan het gebouw zijn huidig uitzicht. Toen
werden ook een omheiningsmuur en een “schuur met remisie”
(de huidige rouwkapel) opgericht. Bij de restauratie van 1953
werden de ramen van kruismonelen voorzien, waardoor het
geheel een Vlaams-renaissancistisch uitzicht kreeg. In 2002
startten nieuwe restauratiewerken.

Voormalige schepenbank

Dit gebouw gaf onderdak aan de schepenbank “der beyde Lennicken”.
De schepenbank was de lokale instelling die voor de rechtspraak en later ook
voor het administratief en financieel bestuur van het dorp instond.
De Lennikse schepenbank fungeerde tevens als hoofdschepenbank voor
diverse andere schepenbanken uit de regio. Zij behoort tot de oudste van het
land. Deze instelling werd door de Franse revolutionairen in 1795 afgeschaft
en vervangen door het vredegerecht. Het gebouw deed vervolgens een
tijdlang dienst als hoeve en werd vervolgens aangekocht en gerenoveerd door
de gemeente Lennik. Vandaag geeft het onderdak aan het Vredegerecht van
het kanton Lennik.

Het laatste weekend van mei stond in het teken van de verzustering met Abcoude en Arconate,
een verslag van het wedervaren van Guido Dieudonné met zijn gasten uit Italië:

Naar aanleiding van de viering “ 15 jaar verzustering
met Arconate” zakten op vrijdag 27 mei 2005 een
twintigtal Arconatezen af naar Lennik. Ze hadden de
warme Italiaanse zon meegebracht. Na de vele
regendagen meer dan welkom. 

Zaterdagmorgen werden we ontvangen in het Vlaams
Parlement. Samen met onze Nederlandse gasten uit
Abcoude konden we genieten van een uniek bezoek.
Een goede receptie  gevolgd van een  lekkere maaltijd en
de nodige babbels  versterkten de vriendschappelijke
banden onder de drie gemeenten.
In de namiddag gingen we naar Gaasbeek. Na een
bezoek aan  de museumtuin genoten we van de charmes
van het kasteel waar het Andersenfeest in de zon op
volle toeren draaide.

De burgemeesters van Arconate, Lennik en Abcoude
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