
GROTERE SAMENWERKING IN HET PAJOTTENLAND MET DE HULP-
DIENSTEN VAN LENNIK
Gemeentebesturen Bever, Galmaarden, Herne en Lennik gaan akkoord over
oprichting voorpost Lennikse brandweerdienst in Tollembeek.
Op basis van een studie opgemaakt door de Lennikse brandweercommandant op
verzoek van de bovenvermelde gemeentebesturen en de Brabantse provinciegou-
verneur blijkt duidelijk de noodzaak van de oprichting van een voorpost van de
brandweerdienst Lennik in Tollembeek.
Op dit ogenblik worden de gemeenten Bever, Galmaarden en Herne bediend door
de brandweerdiensten van Edingen, Geraardsbergen en Ninove.
Naast de taalproblematiek is er ook een probleem dat de dienst 100 zeer lang
onderweg is naar de plaats van onheil.
De betrokken gemeenten vragen dan ook aan de Minister van Binnenlandse
Zaken om een voorpost van de brandweer Lennik in Tollembeek op te richten.

(Etienne Van Vaerenbergh - Schepen)

POMP WERD IN ERE HERSTELD. 
Vorige maand werd de dorpspomp van Sint-Kwintens-Lennik opnieuw ingehul-
digd. Niet op de plaats waar ze altijd had gestaan, maar wel op de binnenkoer van
de Lennikse Schepenbank (momenteel het vredegerecht). 
Het verhaal van de dorpspomp dateert reeds van enkele jaren geleden. Toen het
gemeentehuis van Lennik werd gerenoveerd vond men in de kelder de vroegere
dorpspomp van de Markt terug. Grote verwondering was nog meer dat de pomp
enkele dagen later plotseling was verdwenen. Dit werd vastgesteld door het toen-
malige gemeenteraadslid Raoul De Wolf, tevens bestuurslid van de Andreas
Masiuskring. Enkele werklui hadden de pomp doodleuk meegenomen. Het
gemeenteraadslid bond onmiddellijk de bel aan de kat en ijverde dat de pomp
onmiddellijk terug in het bezit kwam van de gemeente en dat de pomp een defini-
tieve bestemming kreeg. Ongeveer zes jaar later was het dan zo ver. De Andreas
Masiuskring en het gemeentebestuur beslisten gezamenlijk om de pomp opnieuw
te plaatsen in een “beschermde” doch zichtbare omgeving, namelijk de binnen-
koer van de Schepenbank. 

(Erik O – OCMW – raadslid)

“SOLOSLIM”
Misschien geen wereldschokkend nieuws, maar dit
nieuwtje moet ook kunnen in dit blad. Dinsdagochtend
wordt regelmatig met de kaart gespeeld in het ontmoe-
tingslokaal van het OCMW. Een “soloslim” spelen  is
echter uitzonderlijk. Dit gebeurde onlangs Omer Van
Audenrode  (hij hield geruime tijd het OCMW-cafetaria
open)  kreeg de 13 klaveren in zijn handen en twijfelde
niet. Op de foto de gelukkige speler met zijn kaarten.
Op de andere foto Omer, Jozef Heremans, Alice Jacobs
(vervangt Ann Plus) en Hurbin Lemaire

FRUITHAPPENING
Op 9 oktober werd voor de laatste maal de
Fruithappening georganiseerd in samenwerking met
Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zonien. 
Het programma was veelomvattend en de opkomst was
groot : meer dan 1500 bezoekers hebben een kijkje
komen nemen in de grote tent of hebben actief
deelgenomen aan talrijke aktiviteiten zoals fietstocht,
huifkarrentocht of snoei-demonstraties.

(Geert De Cuyper - Schepen)

Op de foto zie je onze krans aan de voet van een dit jaar ingehuldigd kunstwerk
gevormd uit samengeperst oorlogstuig! Niemand minder dan de Vlaamse
minister-president kwam het onthullen.

(Wim Durang)

CULTUURUITSTAP NAAR HET PALEIS VAN
SCHONE KUNSTEN IN BRUSSEL VOOR HET VOL-
GEN VAN EEN KLASSIEK CONCERT . 
Donderdag 27 oktober 2005 werd in uitvoering van het
cultuurbeleidsplan een klassiek concert bijgewoond in het
Paleis van Schone Kunsten in Brussel. Vier bussen werden
ingelegd zodat de meer dan 180 deelnemers (waaronder
een honderdtal leerlingen van de Gemeentelijke
Muziekacademie Peter Benoit) van dit uitzonderlijk
concert hebben kunnen genieten

(Geert De Cuyper - Schepen)

LENNIK BRUISEND VAN ACTIVITEIT: EEN GRABBEL 

LENNIK 12-7-2005  28-11-2005  09:12  Pagina 2




