
Schepen Geert DE CUYPER gaf in zijn openingsrede voor
deze tentoonstelling zijn visie kenbaar voor het Lennikse cul-
tuurbeleid voor de volgende jaren  : 

Hartelijk welkom op de opening van deze tentoonstelling die
voor de tweede maal in Lennik wordt georganiseerd in het
kader van de “Week van de
Amateurkunsten”. Drie jaar
geleden (april 2003) is onze eerste
tentoonstelling te Gaasbeek doorgegaan
onder zeer grote belangstelling. Meer dan
800 bezoekers hebben alsdan de tentoon-
stelling bezocht. 
De “Week van de Amateurkunsten”
(WAK) startte indertijd als een evene-
ment dat de amateur-kunstenaar en zijn
kunst in de kijker wil zetten. Sindsdien
groeide WAK uit tot het herkenningspunt
en de barometer voor kunstbeoefening en
cultuurdeelname in Vlaanderen.
Deze expositie wil het werk van de
Lennikse amateur-kunstenaar voor het
voetlicht brengen en de aandacht voor
kunstbeoefening en kunstbeleving in
onze gemeente aan-wak-keren. 
Voor deze editie hebben we de medewer-
king gekregen van 11 Lennikse kunste-
naars. 

Ook onze plaatselijke Muziekacademie
levert een zeer belangrijke bijdrage aan
dit evenement en geeft ondermeer aan
Lennikse muziek- en woordkunstenaars
de mogelijkheid ook hun talenten onder
de mensen te brengen. Ik dank van harte
de directeur van de Muziekacademie,
dhr. Paul Peeters, voor de medewerking
aan deze opening. 
Huidige tentoonstelling is de start van
een permanente, wisselende tentoonstel-
ling van beeldend werk van

Lennikenaren in het gemeentehuis. Het is de bedoeling – en de
afspraken werden daartoe reeds gemaakt – dat in de toekomst
aan de Lennikse amateur-kunstenaars via een beurtrol de
mogelijkheid wordt geboden om hun creaties gedurende een
tweetal maanden per jaar in het gemeentehuis ten toon te
stellen. Tevens zal tegelijkertijd in het gemeentelijk informatie-
blad hieraan de nodige aandacht worden gegeven. 

De Cultuurraad van Lennik heeft de
bedoeling om haar samenstelling vanaf
1 januari 2007 grondig om te vormen en
op te delen in drie deelraden :

SOCIO-CULTURELE RAAD waar-
van de samenstelling zal samenvallen met
de huidige cultuurraad en die zich voor-
namelijk zal bezighouden met culturele
samenwerking, cultuuruitstappen, subsi-
diëring, tentoonstellingen, ….. ;

ERFGOEDRAAD die mensen zal
verzamelen die specifiek met erfgoedma-
teries bezig zijn, zoals de Andreas
Masiuskring, vertegenwoordigers van de
kerkfabrieken, het kasteel van Gaasbeek,
de Voetwegencommissie ;

DE KUNSTENRAAD : deze raad
zal mensen samenbrengen die op aller-
hande artistieke vlakken actief zijn als
amateur en professioneel en dit m.b.t. let-
teren, theater, muziek, beeldende kunst.
Ook de bibliotheek, de kunstacademie en
de scholen zullen hiervan deel uitmaken.
De Lennikse kunstenaars zullen aan deze
deelraad uiteraard kunnen deelnemen. 

Het bestuur van de Cultuurraad zal dan
bestaan uit afgevaardigden van deze drie
deelraden. 
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