
NIEUWS UIT DE KARTELLIJST LENNIK2000.

Met enige spijt in het hart vernamen we dat SPa-Lennik zijn samenwerking met onze kartellijst , na ongeveer 12
jaar samenwerking, opzegde. 
Zij willen de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar ingaan samen met de partij GROEN! . Wij danken hen
voor de goede samenwerking en hopen dat  zij tot eind volgend jaar loyaal zullen blijven aan de meerderheid waar
zij momenteel nog toe behoren. Dit komt alleen maar de goede werking van de gemeente ten goede.
LENNIK2000 wenst hen dan ook het beste toe voor de volgende verkiezingen en een behouden vaart. Wij van
onze kant gaan onverminderd door met ons project.

IN DE HOEK VAN L.E.N.N.I.K. 2000
Wezenkindje
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11 NOVEMBER            LENNIK HERDENKT / HERDACHT ZIJN OUD-STRIJDERS Leg ik dit een jaartje weg of laat ik het jullie nu lezen?
Toch maar doen,1 november ligt nog vers in het geheu-
gen. Ik ga, zoals meestal, een paar weken te vroeg naar het
kerkhof.
Alhoewel… wat is te vroeg?
Op 1 en 2 november worden de graven bedolven.
Dan zie je het niet meer als er iets moois bijkomt.
Als kind vroeg ik me af of al die doden vanachter de
wolken nu aan ’t zoeken waren naar HUN bloempotten.
Ik nam me voor om, als ik ooit groot zou zijn, mijn
bloemen steeds te vroeg te brengen.
Ik pluk de onderste blaadjes van de krakende, groene
stengels. De bonte Dahlia’s wiebelen hun koppen. 
Ik maak een boeket en ruik eraan.
‘Ze ruiken niet, dat weet je toch,’ zegt m’n man.
Ik scheur mopperend een stuk folie van de rol en wikkel
dat om de stengels. Ze ruiken wel.
Ze ruiken naar Dahlia!
Het boeket gaat in de koffer naast de bloempot.
Kleine, witte bloempjes met een geel hartje.
Ze lijken een beetje op Margrietjes.
De parking is leeg.
De graven zijn bloot en koud.
Ik voel de kiezeltjes door mijn schoenzolen.
Vroeger ging ik naar het kerkhof omdat zij gingen.
‘Waarom?’ vroeg ik hen.
Mijn moeder keek steevast met troebele blik naar de
lucht, alsof het antwoord ergens achter de wolken
verscholen zat.

Mijn vader was ongeveer 60 jaar toen hij me antwoordde:
‘Omdat ik een wezenkindje ben.’
Ik was nog kind genoeg om hem grappig te vinden.
Hij streelde mijn paardenstaart.
‘’t Zijn de allerlaatste,’ zeg ik tegen zijn steen.
‘Straks halen we de knollen uit de grond en leg ik ze in de
kelder. Net als jij deed.’
Ik graaf een put voor de glazen bokaal en schik de
bloemen.
Fel rood, oranje, wit, geel, zacht lila en één enkele
gevlamde, bordeaux en wit. 
‘Die laatste zag je het liefst hé, hij komt nog uit jouw tuin.’
De gevlamde knikt.
De Margrietjes zijn voor mijn moeder.
Ik stop de pot diep in de grond. Vorig jaar verdween hij
spoorloos.
Zij plukte met ons grote ruikers Margrieten in het park.
En geurende Jasmijn uit de tuin. Dikke, dubbele, lila
trossen, alleen in de meimaand.
Ik plantte al twee keer een Jasmijn bij het graf.
Het mag niet.
Ze mag alleen nog dromen van Jasmijn.
Ik rakel het zand in golfjes, net als vroeger.
De wind streelt mijn haren.
Ik heb al lang geen paardenstaart meer. 
Ik ben een wezenkindje.

Reacties mogen altijd naar:
Anne Wyckmans - Palokenstraat 19 - 1750 Lennik

annewyckmans@yahoo.com

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

Traditiegetrouw herdenkt Lennik de gesneuvelde Lennikenaren
van de beide wereldoorlogen op 11 november. Zowel in Sint-
Martens-Lennik, waar ook de patroonheilige van de parochie werd
gevierd, als in Sint-Kwintens-Lennik, als in Eizeringen gingen er
plechtigheden door en/of werden er kransen gelegd aan de
verschillende herdenkingsmomenten. Op de plechtigheden waren
er verschillende oud-strijders aanwezig. Deherdenkingen werden
opgeluisterd door de muziekverenigingen. In Sint-Kwintens
werden tevens de gesneuvelde brandweerlieden herdacht. Na de
plechtigheid was er een ontvangst op het gemeentehuis.

(Erik O - OCMW-raadslid)  

OOK LENNIK HERDENKT AAN DE
IJZERTOREN

In november herdenken we de overledenen en ook de gesneuvelden
van WO I, wat men de Grote Oorlog noemde. In Diksmuide
gebeurt dit ook eind augustus, aan de IJzertoren, vandaag het 10de
meest bezochte museum van Vlaanderen. Vele tientallen stads- en
gemeentebesturen bestellen een bloemenkrans voor de herden-
kingsplechtigheid tijdens de jaarlijkse IJzerbedevaart, de oudste
vredesmanifestatie in Europa. Ook Lennik doet dit al vele
jaren.
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