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DE BANDEN MET ARCONATE OPNIEUW AANGEHAALD.

In de loop van de maand mei waren onze zustergemeenten
Arconate (Italië) en Abcoude (Nederland) op bezoek in
Lennik. Tijdens het weekend van 15,16 en 17 oktober werd
een bezoek gebracht door 35 Lennikenaren aan Arconate. De
band met Arconate bestaat nu reeds 17 jaar en is er heel
toevallig gekomen. Ongeveer een jaar voor de officiële
verzustering was er een student uit Arconate op bezoek in het
Kasteel van Gaasbeek. Hij maakte een studie over de familie
Arconate – Visconti en was op zoek naar informatie. Bleek
dat het merendeel van het familiearchief zich bevond in het
Kasteel van Gaasbeek. De familie Arconate – Visconti was
immers de laatste eigenaar geweest van het kasteel
alvorens het werd geschonken aan de Belgische staat. In
Arconate was er bijna niets meer terug te vinden. De
toenmalige conservator nam contact op met Etienne Van
Vaerenbergh, die op dat moment burgemeester van Lennik
was. Er werd afgesproken met de student en van het één
kwam het ander. Hij beloofde contact op te nemen met de
burgemeester van Arconate om zijn “ervaringen” met
Gaasbeek en Lennik mee te delen. Reeds vlug kreeg Etienne
een telefoontje uit Italië van de burgemeester van Arconate en
werd er afgesproken dat Etienne eens in Italië langs zou
komen. Niet lang daarna was de verzustering beklonken en
feestelijk ingezet. Afgesproken werd om alle vijf jaar
gezamenlijk een viering op te zetten. Dit gebeurde na het
vijfde jaar en het tiende jaar. Het vijftiende jaar werd een
probleem. Zowel in Lennik als in Arconate was het een
verkiezingsjaar. Daarom werd alles verschoven naar het
zeventiende jaar. De ontvangst van de Lennikenaren door de
mensen van Arconate was heel hartelijk. Naast de officiële
plechtigheden op zaterdagavond en zondagavond was er
voldoende tijd om kennis te maken met de gastgezinnen.
Ondanks de taalbarrière voor sommigen kon men zeer goed
contact maken en leren hoe Italianen uit Arconate denken,
werken, eten, zich amuseren. Er werd dan ook maandag-
avond innig afscheid genomen van de gemeente Arconate en
allicht zijn er verschillende nieuwe banden gesmeed tussen
onze gemeente en onze zustergemeente in Italië en de
inwoners van beide gemeenten.
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