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IN DE HOEK VAN LENNIK 2000

KIEZEN
De laatste tijd draait alles zo een beetje rond keuzes maken en
dan heb ik het echt niet over 8 oktober maar wel over heel
andere keuzes.
Neem nu bijvoorbeeld ‘eetfestijnen’.
Als goed ingeburgerde Pajotter (klinkt goed, bestaat dat woord
eigenlijk wel?) kan ik elk weekend, vanaf september tot en met
maart, mijn kookpotten in de kast laten staan. 
Ik kan dat…  maar ik doe het niet. Ik moet keuzes maken en dat
is niet altijd evident. 
Soms hangt mijn prikbord vol met eetfestijnen die allemaal op
hetzelfde weekend plaatsvinden. 
Alle scholen, fanfares, politieke partijen, sportploegen, paro-
chieploegen, jeugdverenigingen  en nog veel meer, vullen binnen
deze periode één of meerdere zalen van Lennik met heerlijke
etensgeuren.
Mijn werk, mijn budget en mijn gezondheid staan me niet toe
om naar meer dan één festijn per week te gaan. Met vast week-
endwerk heb je trouwens al een schoon excuus om helemaal niet
naar een festijn te gaan. Jammer maar helaas. Meestal is het echt
door mijn werk dat ik niet kan! Mijn echtgenoot en  kinderen
gaan nooit, of bijna nooit, zonder mij dus die hebben een even
mooi excuus.
Mijn budget, een probleem? Inderdaad, stel je voor dat ik alle
eetfestijnen binnen deze gemeente zou opvolgen. Ik ga dan
telkens met twee tot zeven familieleden eten. Ik neem dan ook
minstens één tombolabiljet (altijd prijs) per aanwezig familielid.  
Zo voel ik me verplicht om deeltijds te blijven werken om,
gezien de veelvuldige eetfestijnen, ons huishoudelijk budget in
evenwicht te houden en DAT, lieve mensen, heb ik er echt niet
voor over.
Mijn gezondheid lijdt ook onder al die eetfestijnen. De frietjes en
kroketjes, hoe heerlijk gebakken ook, komen er langs mijn oren
uit. De laatste tijd is er wel een trend om die frietjes op te dienen
zonder zout of mayonaise. Hoera! Maar een friet zonder zout is
waardeloos dus wat is het eerste dat we vragen? Juist!
Keuzes maken!
Het is prachtig weer en je strijkmand staat opgestapeld tot tegen
je laagste balk.

Je hebt welgeteld één vrije dag. Wat doe je?
Je gooit je sakkerend en vloekend op die strijkmand of… je
wandelt naar Gaasbeek en kan niet genieten van het prachtige
domein omdat je weet dat die strijkmand daar staat.
Keuzes maken!
Je moet een cursiefje schrijven want dat heb je beloofd. Je valt
echter om van slaaptekort door alle dingen die je aan iedereen
beloofde. Je herinnert je de dag niet meer dat je voor 01 uur naar
bed ging! Schande!
Maar wat doe je? Je schrijft je cursiefje, je gaat naar bed en je
staat de volgende morgen om zeven uur, zoals elke morgen,
slaapdronken onder de douche in een poging om wakker te
worden.
Weten jullie wat moeilijk is? Keuzes maken!
Ik moest deze week heel even maar dringend naar de dokter om
wat bloeduitslagen op te halen en om een paar eenvoudige
alledaagse kwaaltjes te bespreken.
‘Bloeduitslag?’ vroeg de dokter.
Hij moest een paar maanden terug in het geheugen van zijn
computer duiken om de uitslagen te vinden. “Euh,” zei hij. “Ik
weet niet of die uitslagen Nu nog zo zijn, maar TOEN waren ze
niet zo schitterend.”
Ik antwoordde eerlijk en kordaat: “Dokter, ik heb het sterk
vermoeden dat ze Nu niet beter zullen zijn want… het eetfestij-
nenseizoen is begonnen.”
“Anne, je moet een cholesterolverlagend dieet volgen,” zei hij.
“Ja dokter, dat zal ik doen,” antwoordde ik braaf.
“Maar eerst nog het eetfestijn van LENNIK 2000.
Dat is geen probleem want daar kan je zalm eten!”
Hij lachte: “De zalm is duur tegenwoordig.”
“Niet bij LENNIK 2000,” protesteerde ik.
“En, hoe staat het met de verkiezingen?” vroeg hij terloops. 
“Ik lig er echt niet van wakker,” zei ik. “De mensen zullen wel
de juiste keuzes maken!”
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Vrijdag 15 september 2006 om 7u was het zover. De OCMW-reis voor senioren. Met ongeveer 120 mensen vertrok-
ken we richting Zeeland (Nederland). Na een voorspoedige reis was de eerste stop Kruiningen waar we vergast
werden op een de plaatselijke specialiteit de “Bonus” (een zoete koek). 
Meteen na de versnappering werd ons een film voorgesteld over het kweken van de Nederlandse specialiteit : de
Zeeuwse Mosselen. Dit was meteen de aanzet voor het vervolg van onze reis : de mosselkwekerij “Delta” in Yerseke.
Tegen de middag aan konden we deze specialiteit ook nog echt proeven.
Na het middagmaal stonden een begeleide rondrit en de Delta-werken op het programma. Na nog een stop in Veere
werd de terugreis ingezet. Met nog een stop in Asse met een broodmaaltijd en een dansje was de dag weeral veel te
snel voorbij. We hebben er van genoten ! 
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