
Binnenkort verlaat hij Lennik om opnieuw naar de stad te
gaan wonen.

Hij richtte mede de legendarische theatergroep ‘Radeis ‘ op,
legde samen met Hugo De Greef de basis van de structuur
‘Schaamte’ waaruit later  het Kaaitheater zou ontstaan,  zijn
toneelstukken ‘Weg’ en ‘Larf’ werden in 2000 bekroond met
de Océ Podiumprijs, hij is artistiek leider van het Antwerps
toneelgezelschap ‘ Het Toneelhuis’, is theater- en filmacteur,
is auteur.

En, wat eveneens belangrijk is te vermelden is het feit dat hij
vroeger verbleven heeft op de plaats waar nu het
Woordcentrum zal worden opgericht. “

Na de voordracht van
Josse De Pauw was het
de beurt aan het archi-
tectenbureau TV LAB
om hun project voor te
stellen.

Terzake moest voldaan
worden aan een gede-
tailleerd ‘ Programma
van eisen’ dat hen
vooraf werd overge-
maakt en waarin de
volgende hoofdken-
merken werden
omschreven:

een zaal met gradijnen voor iets meer dan 200 personen,
enkele polyvalente ruimten die dienstig kunnen zijn voor de
repetities van de Gemeentelijke Muziekacademie, als arties-
tenloges of voor beperkte vergaderingen, een foyer waar de
toeschouwers tijdens de pauze even hun benen kunnen
strekken en iets drinken, een ruimte die eveneens door de
plaatselijke gemeenschap voor een of andere aktiviteit kan
gebruikt worden.

Op 21 februari 2006 hebben de vijf architectenbureaus hun
ontwerpen aan de Selectiecommissie voorgesteld. 

De Selectiecommissie besloot haar omstandig verslag als
volgt:

Het concept, uitgewerkt door TV LAB, wordt om zijn
helderheid en eenvoud het meest gewaardeerd. Het is een
schuur in zijn no-nonsens aanpak, maar niet zijn voorko-
men. Het gebouw is zuinig en compact bedacht en attractief
opengewerkt naar de gemeenschap en het landschap.
Ondanks de omvang van het programma en de beperkingen
van het terrein slaagt dit team er in nog veel gebruiksmoge-
lijkheden in het gebouw te verwerken. Principes van duur-
zaam bouwen zijn in deze eerste visie reeds als ontwerpstra-
tegie gehanteerd. Tegelijk is deze eerste schets ook een zeer
open concept dat nog aanpasbaar is en daardoor de grote
procesbereidheid aangeeft van dit ontwerpteam.
Door zijn eenvoud is dit concept ook budgettair het meest
haalbare.
Tot slot van de avond werd nog eens het belang van het
Woordcentrum voor de gemeente Lennik benadrukt.

Lennik behoort  – volgens de recente enquête die in Knack
is verschenen – tot de top van de Vlaamse gemeenten op het
gebied van leefkwaliteit.

Een mooie, groene gemeente in het hart van het
Pajottenland, met 8.750 inwoners en meer dan 3.000 kinde-
ren die er school lopen, een bloeiend verenigingsleven, actie-
ve middenstand, 2 harmonieën en één fanfare, verschillende
jeugdverenigingen met meer dan 500 aangesloten jongeren,
een steeds maar groeiende Muziekacademie met eveneens
afdelingen voor Woord en Dans, het Kasteel van Gaasbeek
op haar grondgebied en een deel van het Domein
Groenenberg, en zo veel meer.

Voor al deze jongeren, voor al deze muziekliefhebbers en
woordkunstenaars, voor al onze verenigingen zal dit project
hen toelaten nog meer kunst te beleven onder alle mogelijke
vormen.
Dit is een uniek cultuurproject dat duurzaam is, dat inves-
teert in mensen. 
Lennik als cultuurgemeente van het Pajottenland wil met dit
initiatief vanuit het aspect ‘woord’ een nieuwe invalshoek
bieden naast de reeds bestaande specialismen in de regio:
Gooik rond volksmuziek, Pepingen rond beeldende kunst,
Galmaarden rond stilte, rust en ruimte.

Samen met het Kasteel van Gaasbeek zal dit project aan
Lennik een zeer duidelijke uitstraling geven. 
In 1992 hebben we Prins, de trots van Brabant op zijn voet-
stuk gezet, vandaag zijn de zeer belangrijke werken gestart
van de doortocht en de herinrichting van het Marktplein en
het Masiusplein. Het is de bedoeling dat dit Woordcentrum
er zal op aansluiten.
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