
In de hoek van L.E.N.N.I.K. 2000

IETS DOEN - OF - NIETS DOEN

‘En nu ga je niet meer in de Gemeenteraad zetelen? Jammer, nu kun je dus niets meer doen.’
‘Eh, voorlopig nog wel,’ sputter ik wat onwennig tegen.
Ik weet niet meteen een passende reactie op zo’n goedbedoelde en vriendelijke opmerking van iemand die je al winkelend tegen
het lijf loopt.
Vooral die ‘jammer, nu kun je dus niets meer doen’… daar heb ik het moeilijk mee.
Dat LENNIK 2000 een paar zetels kwijt is, dat is jammer, inderdaad.
Dat andere mensen kansen krijgen, is mooi.  Ik ben echt niet zo’n egotripper.
Een paar zetels minder wil toch niet zeggen dat ik nu aan de kant moet gaan staan.
Moet je publiekelijk tentoongesteld worden om iets te betekenen?
Dat gelooft u toch niet? Hebben jullie ooit gehoord over de mens achter de schermen?
Zoveel  kleine radertjes die het grote rad draaiende houden. 
Neem ze weg… en het grote rad valt stil.
Ik word nu dus zo’n radertje achter de schermen en blijf me, zoals vele anderen, 100% inzetten voor de doelstellingen die
LENNIK 2000 vooropgesteld heeft. 
Ik voel me trouwens zeer gelukkig met de mensen die voor LENNIK 2000 verkozen werden. Het zijn stuk voor stuk mensen
om U tegen te zeggen.
Ik wil jullie als voorbeeld, een waar gebeurd verhaaltje vertellen. 
Een jongeman trok, heel wat jaren geleden, naar het stadhuis van Mechelen om zijn huwelijk te regelen. De plaatselijke
ambtenaar vulde alle nodige gegevens in op een heel lang formulier (toen was dat nog zo) en vroeg ondermeer naar het beroep
van zijn ouders.
De jongeman antwoordde stralend en vol overtuiging: ‘Mijn vader is bediende maar mijn moeder is niets.’
De ambtenaar bekeek de jongeman over zijn brilletje heen en vroeg rustig: ‘Hoeveel kinderen zijn er bij u thuis?’
De jongen antwoordde lachend en nietsvermoedend: ‘Wij zijn met negen kinderen en allemaal goed opgevoed en gezond.’
‘Mooi,’ zei de ambtenaar. ‘Ik schrijf dus bij uw moeder dat ze ‘huisvrouw’ is. 
En u jongeman… zeg alsjeblief nooit meer dat uw moeder ‘Niets’ is, want wat zij achter de schermen heeft gepresteerd,
zullen weinigen haar nadoen.’

Hiermee wil ik alle mensen bedanken die zich achter de schermen van LENNIK 2000 inzetten
en zullen blijven inzetten opdat LENNIK een gemeente mag blijven waar het goed wonen is.

Reacties naar: Anne Wyckmans   Palokenstraat 19   1750 Lennik   02/532 05 12   annewyckmans@hotmail.com

• 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

WINNAARS VAN PRIJSKAMP “SILHOUETTEN” – PRIJSKAMP GEHOUDEN
TIJDENS ONS JAARLIJKS “ZALMFESTIJN”

Maria VAN HASSEL (Lennik) ••• SERVAES-FRUYT (Ruisbroek) ••• Nora ROSSIAU (Lennik)
Hilde VAN MEULDER (Lennik) ••• Marcel  Egerickx (Lennik) ••• BEULLENS (Lennik)
Michel ROTEN (Lennik) ••• Gert VANKELECOM (Lennik) ••• Marc DEGEYNDT (Roosdaal)
André Claes (Roosdaal) ••• ’t Prinsken (Lennik) ••• Christian WALCKIERS ( Lennik)
Denis JACOBS (Roosdaal) ••• Cindy WAUTERS (Lennik) ••• Noël HARNIE (Lennik)
Bea DE BRUYN (Lennik) ••• Jean-Pierre VAN BELLE (Lennik) ••• Jan BOIS d’ENGHIEN (Lennik)
Bernadette DE NOOSE (Lennik) ••• Marc DE RO (Lennik)

Deze personen hebben inmiddels hun prijs thuis gekregen. 




