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In de hoek van L.E.N.N.I.K. 2000
Kamer of Kot!
Al ooit met zoon- of dochterlief op zoek geweest naar een studenten-
kamer?
Heerlijke bezigheid.
Je zoekt via internet een hoop adressen van kamers die nog vrij zijn…
je neemt contact op met de eigenaars en merkt dat er ‘bijna niets’
meer vrij is.
Je zoekt via universiteit, hogeschool, vrienden, kennissen, kranten en
tijdschriften…
Maar mens toch… wie gaat er nu zo laat op zoek?
Nou… ik! Het is de derde keer dat ik met een student zit die pas in
augustus beslist wat hij of zij nu verder gaat studeren.
Eén keertje maakte ik de fout een kamer vast te leggen en vooruit te
betalen om dan te horen dat dochterlief niet geslaagd was en dus nog
helemaal geen studentenkamer nodig had.
Nooit meer dus.
We wandelen door de studentenstad. Welke stad doet er niet toe, ik
veronderstel dat ‘op zoek gaan naar een kot’ in alle studentensteden
identiek is.
De meeste kamers die binnen ons budget vallen, lijken gemaakt voor
lilliputters.
Helaas, mijn lilliputter meet een slordige meter vierennegentig en
ontwikkelt de laatste tijd nog brede schouders ook.
Ik vrees het ergste als ik hem… voor de zoveelste keer… het hoofd zie
buigen om door een deuropening te kunnen. Hij loopt steevast de
vuilnishouders omver die gangen versperren, blijft aan fietssturen
haken van rijwielen die achteraan in een donkere gang omhoog
hangen, bestijgt steile trappen, vijf hoog, met veel te smalle treden
voor zijn schoenmaat 47.
Ik mag er niet aan denken hoe hij, na een ‘heerlijk’ avondje uit,
beneden aan zo’n trappen blijft liggen zieltogen.
Zitmogelijkheden op wc’s worden uitgetest (onmogelijk met zo’n
benen) doucheruimtes als sardienenblikjes worden open en toe
geschoven (als de schuifdeuren het doen tenminste), keukentjes, de
naam niet waardig, worden na het wegjagen van hordes vliegen,
eveneens afgekeurd.
De bedden zijn helemaal onmogelijk! We moeten een eigen bed instal-
leren voor de zoon die, met zijn gezegende lengte, op zijn buik slaapt 

en dus een bed van 2 meter 20 nodig heeft.
In veel kamers kan geen bed van 2 meter 20 staan.
Zoonlief zelf valt op het meest schattige, onooglijke zolderkamertje
ooit.
Heel veel lage balken, dakvenstertje (waar HIJ wel kan doorkijken),
ik schat de grondoppervlakte effectief 10 m2 maar door die schuine
balken lijkt het een stuk minder.
Ik kan me voorstellen dat hij hier een weekend doorbrengt met een
lief en dan van puur gelukzaligheid de stijve nek er graag bijneemt.
Maar een heel schooljaar?
Ik denk aan de ruime kamer (de derde reeds) die in ons huis leeg komt
te staan…
Ik verzet me met hand en tand en hij zwicht… noodgedwongen.
Een beetje moedeloos beginnen we rond te lopen en noteren alle inte-
ressante adressen en telefoonnummers van niet geregistreerde kamers
die nog massaal vrij blijken te zijn.
Gewapend met deze nieuwe lijst gaat zoonlief een avond voor de
telefoon hangen.
Zijn humeur wordt met de minuut beter.
Bezoekuren worden afgesproken, beloftevolle beschrijvingen worden
genoteerd, prijzen op papier gekribbeld, het zalige gevoel… ‘dit is
helemaal wat ik nodig heb’, straalt van zijn gezicht.
Het resultaat? Een beloftevolle nieuwe zoekdag die seffens begint.
Ik laat jullie nu dus een paar uur in de steek en dan houd ik jullie
verder op de hoogte.
Morgen tekenen we het contract. Een fantastische grote zolderka-
mer… twee hoog… met eigen douche, wc, keukentje, koelkas,
internet en een garage voor de fietsen.
Dat alles voor een prijs binnen ons budget.
Ik zoek het addertje onder het gras maar vind het niet.
Vorig jaar zaten er zes studenten. Vijf studenten blijven in hetzelfde
huis. Een zesde is afgestudeerd en die kamer komt vrij!
Waarom staat die kamer nu nog leeg?
De toekomst zal het uitwijzen.

Reacties graag naar annewyckmans@hotmail.com
of

Palokenstraat 19 1750 Lennik 02/532 05 12

• Openingsuren & contactinfo van gemeentediensten, huisarts van wacht, enz.
• Exclusieve luchtfoto’s van Lennik
• Lennikse links op het internet
• Een kalender met Lennikse activiteiten. Actuele werken in Lennik.
• Contactinfo politie, brandweer, huisarts van wacht
• Bevoegdheden & info van burgemeester, schepenen, OCMW-bureau
• Rangorde van de Lennikse gemeenteraadsleden en hun opvolgers
• Welke punten besprak de Lennikse gemeenteraad de jongste jaren?
• Herbekijk de uitgaven van dit infoblad van LENNIK 2000, van 2001 tot nu!

RIJK AAN INFO:    ONZE WEBSITE    www.lennik2000.be

SCHRIJF NU REEDS IN JE AGENDA:

JAARLIJKS ETENTJE LENNIK2000
OP ZATERDAG 30 SEPTEMBER
EN ZONDAG 1 OKTOBER 2006

VAN HARTE WELKOM


