
Waarschijnlijk heeft u het al zien hangen. Een schilderij met het portret van een statig man in de raadszaal van het
gemeentehuis. Dit schilderij stelt Frans Jozef de Gronckel voor, burgemeester in de 19de eeuw van de gemeente Sint-
Kwintens-Lennik en nog veel bekender als de “uitvinder” van de naam Pajottenland. Het schilderij is van de hand
van Vitalis de Gronckel (broer van). Deze schilder is nu misschien niet meer bekend, doch in zijn tijd moet hij toch
een zekere bekendheid gehad hebben. Immers, hij gaf een tijd les aan de kunstacademie in Sint-Petersburg (Rusland).
Geen enkele Vlaming deed dit hem voor. De gemeente Lennik kon dit schilderij aankopen in 2001 van een nazaat van

de familie de Gronckel. Het schilde-
rij was dringend toe aan restauratie.
Dit gebeurde nu onlangs. Op zondag
10 september overhandigde de res-
taurateur officieel het doek tijdens
een korte plechtigheid ter gelegen-
heid van Open Monumentendag
2006. 

Erik O 
OCMW-raadslid

PORTRET VAN FRANS JOZEF DE GRONCKEL OPNIEUW THUIS. 

KLEINE PIJL:   UITSLAG VAKANTIEKRANTJE

A. Er kwamen twee mooie tekeningen
binnen. Deze kinderen krijgen al zeker
een strandbal

- Matilde de Bruyn Opperbusingenstraat
24 1750 Lennik

- Cynthia Van Muylder Hunselveldweg
37 1750 Lennik

B. De rebus bleek moeilijker dan
verwacht:

Kleine Pijl wandelt graag. Wandelen is
gezond. Kleine pijl wandelt graag naar de
markt. Daar wacht zijn vriend, hij staat
er altijd.
De vriend van Kleine Pijl die op de markt
staat te wachten, is PRINS.
Prins staat er ALTIJD (laatste woordje) en
dat bleek een struikelblok.
Sommigen schreven, ‘een uur’, anderen
schreven ‘vier uur’…
Slechts één kindje had dit juist en krijgt
van ons ook een strandbal.
-Lotte De Bock Baesrodestraat 146, 9280
Lebbeke was op bezoek bij haar oma in
Lennik en vond de juiste oplossing.

C. De cijfertjes verbinden en ook nog eens
alle woordjes op de juiste plaats zetten.
Dat konden twee kinderen heel goed.

- Sverre Van Craenenbroeck Zijptstraat
46, 1755 Gooik was ook bij oma en
wilde niet onderdoen voor zijn neefjes
en nichtjes

- Elke Van Onsem G.Breynaertstraat 105
1750 Lennik, deed het heel alleen
Er ligt voor allebei een strandbal klaar.

D. De selectie van al het afval bleek weer
een beetje moeilijker.
De meeste kinderen (en ook de ouders
en grootouders?) blijken te denken dat
visgraten zomaar in de GFT- zak
mogen.Visgraten moeten echter bij het
restafval. 
De uitleg hiervan vind je op de volgende
site: www.lennik.be  
Dan ga je achtereenvolgens naar
Diensten - Milieu - Sorteren.

Daar vind je perfect wat wel en wat niet
in de zakken mag.
Niemand gaf hier een 100% juist ant-
woord al moet ik toegeven dat meestal
alleen de graten verkeerd zaten en dat
verdient toch al een dikke proficiat.

E. Hebben jullie ook zo gezocht naar die
moordkat?
Slechts 1 kindje vond het juiste
antwoord en dat was Kat nummer 5
-Ynthe Van Craenenbroek Zypstraat 46
1755 Gooik was eveneens bij oma op
bezoek en zocht geduldig tot ze de juiste
kat te pakken had. Dat verdient een
strandbal.

F. De kruisende woorden werden helemaal
juist ingevuld door:

- Myrte Van Craenenbroek Schapenstraat
66 1750 Lennik (was toevallig bij oma)

- Tim Van Overstraeten Tuitenbergstraat
53, 1750 Lennik
Zij winnen dan ook terecht een reken-
machientje
Het eindwoord ‘Kleine Pijl’ werd wel
door iedereen gevonden maar soms
waren niet alle kruisende woorden juist.
Het moeilijkste woord bleek:
‘Egelhuisjes’ te zijn. Er werden soms
leuke, nieuwe woorden uitgevonden.
Wat vinden jullie bvb van Egelhutsjes en
Egelbustjes?

G. Bij de allerkleinsten werd niet veel
gekleurd. 

- Vincent Van Craenenbroeck
Schapenstraat 66, 1750 Lennik (wat een
oma) wist goed hoe het moest. Hij
kleurde mooi en wist heel goed welke
tekening er niet bij hoorde. Hij krijgt
ook een strandbal.

H. De oudsten gingen moedig op zoek op
de website van LENNIK 2000 
We kregen twee volledig juiste antwoor-
den binnen en hebben dan ook beslist
om beide flinke kinderen een
boekenpakket te schenken:

- Cindy Wauters Gust.V.D. Steenstraat
16, 1750 Lennik

- Eline Van Craenenbroeck Schapenstraat
66 1750 Lennik (Die moest oma helpen
met de opvang van alle kindjes)

1A Gaasbeek of Kasteel van Gaasbeek
1B Vernieuwde logo 01-06-06
2A Boerenbruiloft
2B Pieter Breughel (of Brueghel of

Breugel) de Oudere
3A Op Stap
3B Het staat er, zwart op wit
4A 37 infobladen
4B 8ste infoblad
5A 7 juli 2OO6
5B Tour de Force

Prijzenpot:
Strandbal voor:
Matilde de Bruyn
Cynthia Van Muylder
Lotte De Bock
Sverre Van Craenenbroeck
Elke Van Onsem
Ynthe Van Craenenbroeck
Vincent Van Craenenbroeck

Rekenmachientje voor:
TimVan Overstraeten
Myrte Van Craenenbroeck

Boekenpakket voor:
Cindy Wauters
Eline Van Craenenbroeck

Nog een dikke bedankt aan alle kinderen
voor hun inzending en misschien spijtig dat
jullie nu geen prijs wonnen. Volgende keer
zeker en vast beter. De prijswinnaars krij-
gen hun prijs toegestuurd na 8 oktober
(wegens sperperiode van de verkiezingen). 
Anne WYCKMANS en
Bea VAN DINGENEN


