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even voorstellen:

1. Kun je even je politieke interesse schetsen?

Geboren en getogen in Wemmel heb ik deze gemeente zien evolueren van
een Vlaamse plattelandsgemeente tot een drukke verstedelijkte rand van
Brussel waar je soms niet meer in je eigen taal geholpen wordt.
Je kan de vooruitgang niet tegenhouden maar laat ons in Lennik proberen
de prachtige natuur, de rust en onze cultuur zoveel mogelijk te respecteren.

2. Was je voorheen/ ben je momenteel  actief in verenigingen,
drukkingsgroepen enz? 
Welke verenigingen heb je doorlopen? 

Gedurende jaren actief lid van het oudercomité in de Mater-Deischool in
Wemmel, waar ik enkele jaren verantwoordelijk geweest ben voor de
bibliotheekwerking en gezondheidsvoorlichting.

3. Naar welke items in de gemeentepolitiek gaat je voorkeur? 

Het is niet zo makkelijk om je als  “inwijkeling” in de gemeente te
integreren. Misschien kunnen we de nieuwe Lennikenaren hierbij nog wat
meer helpen. Verder vind ik het zoals reeds gezegd belangrijk het groene
landelijke karakter  van Lennik te bewaren met respect voor het milieu.

4. Waarop zou je jouw stempel willen drukken. / of wat zou je graag willen
realiseren? 

We leggen als vrouw toch andere accenten, benaderen de situatie vanuit een
andere invalshoek en dit kan alleen maar een verrijking zijn. 

5. Volg je de nationale politiek, internationale politiek ?
Wat was er volgens jou frappant het laatste anderhalf jaar? 

Je kan niet meer naast de groeiende onverdraagzaamheid en het toenemend
racisme kijken. We moeten oppassen dit niet als normaal te beschouwen.
Het is onze plicht hiertegen in te gaan (ook bij eigen vrienden en familie).
Misschien moeten we bij onszelf beginnen en onze kinderen weer wat
respect leren opbrengen voor anderen.

Interview Erik O

Ontvangst van de nieuwe inwoners in Lennik 

Twaalf nieuwe hoogstamfruitbomen aangepland in de geboorteboomgaard

Het is stilaan een gewoonte geworden . Elk jaar worden de nieuwe inwoners
van Lennik ontvangen in de brandweerkazerne. Ook dit jaar was het zover.
Ongeveer dertig nieuwe Lennikenaren schreven zich in en lieten hun “Lennik”
uitleggen van naaldje tot draadje. Men bracht een geleid bezoek aan de brand-
weerkazerne, men kreeg de werking van het OCMW uitgelegd en men kon het
gemeentehuis ontdekken. 

Geboren in:
Brussel, 40 jaar in Wemmel gewoond
en daar 20 jaar gewerkt als tandarts

Woont:
sinds 1999 in de Opperbusingenstraat
24 te Lennik (oud huis De Saeger)

Gehuwd met:
Hugo De Bruyn

Kinderen:
Jasper (15), Jonas (13) en 
Matilde (10)

Hobby’s: 
Koken, tuinieren, Italiaans,
bloemschikken,…


