
Op zaterdag 9 december  ging in de bibliotheek van Lennik een “Sinterkerst-namiddag door”. 
Het programma voor deze namiddag, georganiseerd door de bib, was zeer gevuld. Om 14.30uur werden
de kinderen verwelkomd met een verhaaltje “Afscheid van Sinterklaas”. 
Daarna werden ze in verschillende leeftijdsgroepen opgedeeld om te knutselen. Er werd een kerstman
schilderij gemaakt, kerstkronkels geregen, glazen potjes versierd, een raamversiering gemaakt, figuurtjes
uit zoutdeeg geboetseerd en kerstversiering ontworpen. De namiddag werd afgesloten met een ander
verhaaltje : “De beste kerstman van de wereld”. 
Tijdens de kindernamiddag kon men ook afgeschreven boeken kopen in de bib. 

Het is algemeen geweten dat integratie voor iedereen, ook anderstaligen, een grote bekommernis is voor
het huidige gemeentebestuur en OCMW. Integreren is kunnen goedendag zeggen tegen je buur, in de
winkel je boodschappen kunnen doen in het Nederlands, contact maken met de plaatselijke bevolking en
deelnemen aan het verenigingsleven. 
Om die reden en na een mislukte start in september (wegens te weinig inschrijvingen voor een lessenreeks
voor echte beginners) organiseert de gemeente en het OCMW in de loop van januari een lessenreeks
Nederlands voor gevorderden. 
Inlichtingen kunnen bekomen worden bij het OCMW van Lennik (telefoonnummer 02 532 41 45).
Echt een aanrader voor anderstaligen. Inlichtingen ook in het informatieblad van de gemeente.

Erik O  
OCMW-raadslid

SINTERKERST IN DE BIB ! 

TAALLESSEN

• 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




