
IN DE HOEK VAN LENNIK 2000

VOOR HET EERST!

Een nieuw jaar vol nieuwe beloftes en probeersels.
Mijn agenda 2007, toch al enkele maanden in gebruik,
ziet er momenteel nog uit als een schoolagenda in septem-
ber. Eind september dan.
Hier en daar toch al een doorhaling, een afspraak met
een pijl naar een ander uur verzet, een dikke streep
afbladderende Prit en veel, nog onbevestigde, afspraken
in potlood.
Alleen maart is van 1 tot en met 31 volzet. Geen potlood
meer te zien.
Ik lieg! Eén dag staat blanco.
Ik weet nu al dat ik op die ene dag ga proberen (onthoud
dit woord) het huishouden en alle rompslomp van een
hele maand onder controle te krijgen. (Lukt me dus
nooit.)
Alle andere dagen zit ik in scholen, bibliotheken, vereni-
gingen en noem maar op.
De jeugdboekenweek, steevast in maart, is voor jeugdau-
teurs al lang geen week meer. 
Jeugdboekenweek is een zestal weken heerlijk hard
labeur.
Een zestal weken kijken naar open monden, verwach-
tingsvolle snoeten, wantrouwige en soms  verveelde tie-
nergezichten (das niks, dat trekt weg binnen de eerste tien
minuten).
Een zestal weken waarin je als jeugdauteur kan (moet)
laten zien wat je waard bent.
Ik herinner me mijn eerste lezing (wat een woord, doet
me aan een evangelie denken) jaren geleden. In een
school, aan de kerk van Zerkegem! Waar dat ligt? 
Ik had toen nog geen routeplanner, laat staan een Tom-
Tom en zocht het gewoon, na een handgeschreven route-
beschrijving van de organisator, op een kaart.
Ik kwam twee uren te vroeg aan en voelde me alsof ik
voor het eerst het toneel op moest.
Gelukkig vroeg die juf me of de kinderen eerst wat vraag-
jes mochten stellen. Vraagjes die ze samen hadden voor-
bereid. Dat ze anders niet zouden kunnen luisteren van
zenuwachtigheid. En of ze zenuwachtig waren.

Ik kreeg tot vier maal toe dezelfde vragen want ze waren
niet in staat om naar de anderen te luisteren.
Er zat immers voor het eerst een echte auteur in hun klas!
Voor het eerst!
Er is voor alles en altijd een eerste keer. Voor hen, voor
jullie, voor mij, voor iedereen.
Later komt er een soort vanzelfsprekende, gevaarlijke
gewenning. 
Altijd, bij alles, voor iedereen. Je kan er niet onderuit!
Of het nu gaat over ademen, eten, roken, drinken, lezin-
gen, boodschappen doen, autorijden, de liefde bedrij-
ven…
Alles moet ooit voor het eerst en bij alles loert gewenning
om de hoek.
Tot op de dag dat ademen niet meer zo vanzelfsprekend
is, of je bent je tanden kwijt, je wil stoppen met roken en
drinken, je hebt een lege agenda (gruwel), je portemonnee
is leeg, je rijdt je wagen in de prak, je draait je rug naar
je partner in bed…
Je hebt het gevoel dat je geen kant meer op kan.
Voor de ‘niet struisvogels’ onder ons moet dit herkenbaar
zijn.
Op zo’n moment krijg je van alle kanten te horen: “Doe
er dan iets aan.”
Wat antwoord je dan? Zeker bij ’t begin van een nieuw
jaar: “’k Zal ’t proberen!”
Bij het horen van zo’n antwoord, draait mijn moeder zich
om in haar graf .
Eén van haar vaste uitspraken was: “Proberen haalt niets
uit. Je moet het gewoon DOEN!”
Veel nieuwe beloftes voor 2007?
Niets proberen!
Maar Doen!

Reacties mogen naar: Anne Wyckmans / tel: 02/532 05
12 / e-mail: annewyckmans@hotmail.com

AGENDA

Op zondag 28 januari 2007  om 11 receptie LENNIK2000 (zie 1ste blz.)
Jaarlijks Groot Mosselfestijn op zaterdag 3 maart 2007 van 18 uur tot 22 uur, zondag 4 en maandag 5 maart 2007
van 12 uur tot 22 uur in de feestzaal Jo Baetens – A. Algoetstraat 77 in 1750 Lennik.
Maandag 22 januari om 20 uur gemeenteraadszitting met mededeling van bevoegdheden van schepenen.

• 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


