
• opstarten van een “Leesclub voor volwassenen”
die bibliotheekgebruikers samenbrengt die een
vooraf uitgekozen boek willen analyseren ;

• uitbouw van stripcollectie voor jeugd en
volwassenen .

Daarnaast zullen uiteraard de regelmatig
terugkomende activiteiten verder doorgaan :

• promotie voor nieuwe aanwinsten (boeken,
dvd’s) via het gemeentelijk informatieblad en de
elektronische nieuwsbrief ;

• jeugdboekenweek en de bibliotheekweek ;
• voorleesuurtjes voor kleuters en kindern van de

lagere school ;
• ondersteuning en promotie van de cultuuruitstap-

pen van de gemeente ;
• thematafels in de bibliotheek .

Geert DE CUYPER 
Schepen van Cultuur en bevoegd voor de bibliotheek 

De grote respons op ons eerste ”puzzelplezier” van 2006 moedigde schepen Geert De Cuyper  aan om nog een tweede kruiswoordraadsel
op te stellen. Ook deze maal  zijn er verschillende verrassingspakketten te winnen van streekproducten. De oplossingen worden ingewacht
bij Ernest Van Kelecom (via briefkaart) , Schapenstraat 131 te 1750 Lennik ofwel via e-mail naar erik.o@versateladsl.be en dit voor
17 februari 2006. De uitslag en de oplossing van de wedstrijd verschijnt in één van onze volgende nummers.

HORIZONTAAL
1 Heilige vereerd in Eizeringen
2 aartsbisschop (Latijnse afkorting) – huidverdikking  
3 Deken te Lennik in 1980 – slee  
4 wijfjesree – bevel 
5 tweeklank – inwoner van een Afrikaans land 
6 werktuig – kant (Engels) 
7 harde houtsoort (Nigeria) – voegwoord 
8 al te goed mens – muzieknoot – bijwoord
9 titanium – gebod  
10 haardos (Lenniks dialect) – Rijksuniversiteit (afkorting) 

VERTICAAL
1 Lenniks dialect voor grof, zwaar eenvoudig eten 
2 dorsvloer – sterk riekend bolgewas 
3 bevlieging – koemestvocht 
4 gelijktijdig vellen van alle bomen in een gebied – uitroep van

afkeer 
5 Middeleeuwse bevoorrechte stand 
6 Duits telwoord – van bij het begin (Latijn) 
7 tandheelkundige – voegwoord (Frans)  
8 tweeklank – uitroep van pijn – lengtemaat 
9 bloedkanaal 
10 oogvocht (meervoud) – onmiddellijk  

Vraag : naam van een heilige 




