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ECHT gratis!

Valt het jou ook op, hoe ontzettend veel je ‘GRATIS’ kan
bekomen de laatste tijd?
Gratis abonnement op dit , gratis boek bij dat, gratis speelt-
je, gratis handdoek, gratis cd-rom, gratis telefoontijd, gratis
sms-jes, gratis busvervoer, gratis tickets, gratis digitale
televisie, gratis bij aankoop van zus en zo, gratis bij uitknip-
pen van zo en zus…. gratis, gratis, gratis….
Dat kan toch niet? Al dat gratis moet op een of andere
manier toch ook betaald worden?
En toch, en toch… het heeft wel iets. Zelfs al weten we
verdomd goed dat er ergens een addertje in het gras zit, we
laten ons graag meeslepen door al dat nepgratis gedoe!
Diep in ons binnenste kan het ons geen barst schelen dat
IEMAND uiteindelijk moet opdraaien voor het knuffeltje
dat we aan dat tankstation gaan afhalen.
En die boekenreeks… zou je die echt gekocht hebben
zonder die uitzonderlijke korting en (niet te vergeten) bij
afhalen voor een bepaalde datum ‘eentje gratis’?
Ik kocht de hele reeks… ja hoor! Ik kreeg er nog een uiter-
mate handige en stevige verzamelbox bovenop.
Helemaal gratis, jawel!
Mag je dan niet meer genieten van het overheerlijke gevoel
dat je overspoelt als je al die hebbedingetjes ‘gratis’ binnen-
rijft? Natuurlijk wel. En je kan nog veel meer genieten als
blijkt dat het niet zo maar hebbedingetjes zijn. Heel soms
kunnen het onvergetelijke dagen worden.. Neem nu de
Grote Gezinshappening in Lennik. Het krantje met info viel
een paar dagen geleden in je brievenbus.
Wat zeg je? Nooit van gehoord? Loop dan toch gewoon
even rond in Lennik en kijk naar alle affiches en strooibrief-
jes die her en der verspreid werden.
Het staat erop in koeien van letters. ‘Gratis voor iedereen!’
Het addertje? Er is er geen!
Het Gemeentebestuur staat 100% achter het initiatief en
het bestuur van de Gezinsbond werkt zich uit de naad om
er een onvergetelijke dag van te maken.
Alle Gezinnen (tegenwoordig een zeer rekbaar begrip),

waar ze ook wonen, mogen deelnemen aan een dag vol
gratis genot. Twee jaar geleden hadden we een probeersel
dat ten zeerste in de smaak viel bij de aanwezigen. Wat fout
liep, werd grondig bijgeschaafd en wat goed was, werd
alleen maar verbeterd.
Een Lenniks gezin (of een gezin dat lid is van de Gezinsbond
afdeling Lennik) dat op de koop toe de moed heeft om zich
(alweer gratis) in te schrijven voor de uitdagingen, kan
prachtige gezinsprijzen winnen. Geen enkel deelnemend
gezin gaat met lege handen naar huis.
Wat dacht je bijvoorbeeld van een ‘uiteraard volledig gratis’
weekendje Disneyland? Reis, verblijf, toegang… alles, alles
inbegrepen! 
Of een verblijf in de Beekse Bergen of in Center Parcs?
De vroegere winnaars schrijven zich gegarandeerd terug in. 
Het aantal deelnemende gezinnen voor de uitdagingen (die
echt aangepast zijn aan gezinnen met kinderen van alle
leeftijden) is noodgedwongen beperkt.
Het aantal gezinnen, dat een hele dag ‘gratis’ kan genieten
van alle activiteiten en randanimatie, is absoluut onbeperkt.
Iedereen kan en mag ‘gratis’ binnen, zelfs voor de avond-
show. Zin gekregen? Gewoon doen! 
Kom op zaterdag 24 juni een kijkje nemen achter de sport-
hal van Lennik en geniet mee. Hoe meer volk je meebrengt
om ‘gratis’ te genieten, hoe toffer het wordt.
Het enige (nee, dit is geen addertje) maar dan ook echt waar
het enige dat je wel moet betalen, is uw eten en drinken.
Laat dat vooral geen struikelblok zijn. We garanderen ook
dit jaar weer de ? 1-regel voor alles wat ter plaatse eet- en
drinkbaar is. 
Voor die prijs krijg je uiteraard geen
‘Comme Chez Soi’, maar het heerlijke
Lennikse ‘thuisgevoel’ zal zeker niet
ontbreken.

Gezinnen die zich willen inschrijven voor
de uitdagingen, kunnen terecht bij Anne
Wyckmans  02/532 05 12

Daarna was er een heuse receptie met kriek en geuze in de geboor-
teboomgaard in Eizeringen. Hier werden opnieuw twaalf nieuwe
bomen geplant (voor elke maand één) De fruitbomen komen er ter
ere van de nieuw geborenen uit het jaar 2005. Volgend jaar worden
er opnieuw twaalf bomen geplant op dezelfde weide. Daarna wordt
er uitgekeken naar een nieuwe locatie. Enkele sfeerbeelden 


