
Vooraleer deze tentoonstelling te openen had ik
graag nog even jullie aandacht gevraagd voor een
nieuwe publicatie die binnenkort zal verspreid
worden onder alle verenigingen (cultuur, sport,
jeugd) en geïnteresseerden en waarbij op een
overzichtelijke wijze wordt beschreven op wat en
met wat men allemaal moet rekening houden n.a.v.
de organisatie van een evenement. 

In een Algemeen deel worden onderwerpen zoals
infrastructuur, subsidies, verzekeringen, auteursrech-
ten, billijke vergoeding, enz.. beschreven. Twee
handige checklist zorgen ervoor dat u niets
vergeet. 

In het Lokale deel vindt  u informatie die exclusief op
Lennik van toepassing is : gemeentelijke diensten,
plaatselijke reglementen, uitleendienst, enz….
“Help ! Ik organiseer” zal binnenkort worden
verspreid. 

Er rest mij enkel nog jullie namens het gemeentebe-
stuur te danken, in de eerste plaats de beeldende,
muziek- en woordkunstenaars te danken voor hun
medewerking en jullie allen voor jullie aanwezigheid. 

De werken zijn verspreid over het gehele gemeente-
huis en in één van de bureaus op de derde verdieping
zal je eveneens drie maquettes kunnen bekijken die
betrekking hebben op drie van de vijf projecten die
werden ingediend voor het Woordcentrum dat in de
toekomst in Gaasbeek zal worden opgericht achter
het vroegere gemeentehuis. 

Ik dank van harte de dienst Vrije tijd in de persoon
van cultuurbeleidscoördinator Dirk Sturtewagen,
jeugdconsulente Wendy Cocriamon en toerismever-
antwoordelijke Deborah Jacobs voor de organisatie
van dit evenement en nodig jullie graag nu uit op de
tentoonstellling.” 

Geert DE CUYPER 
Schepen van Cultuur ( toespraak op opening op
vrijdag 28 april) 

WAkker Lennik stelt werken tentoon van Annie De
Decker, Paul De Greef,  Gerda De Jonghe, Lieve De
Smet, Hilde Lippens, Hilda Marit, Griet Mertens, Jef
Van Diest, Goedele Van Laer, Edith Vandevelde en
Els Vellemans. Deze kunsttentoonstelling in het
gemeentehuis van Lennik loopt tot 28 juni en is
geopend tijdens de kantooruren. 

UITSLAG KRUISWOORDRAADSEL:
DIETBORCH (vroegere burcht in centrum van Sint-Kwintens-Lennik)

Winnen een prijs ! : Simone Wellemans, Nicole Vandevelde, August Juwet, Michel Rooten, Christiane Van Vaerenbergh,
Palmer Maes, Eliane Vandevelde, John Pennickx, Pascal Maes en Denise Verschaete.

Binnenkort wordt die persoonlijk bezorgd.


