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Zeuren en file in het Lennikse!
‘Ja, ik begrijp u mevrouw. Ja, u hebt gelijk meneer. Ja,
inderdaad het is vervelend.
Ja, voor de handelaars is het zelfs meer dan vervelend.’
‘En nu nog het Andreas Masiusplein erbij? Ge geraakt
begot St. Kwintens niet meer uit!
Wat moet ge doen? Allé, zegt gij het nekeer? Vanuit da
Palokenstraatje van u naar ’t gemeentehuis en terug. En
alle kleine straatjes kapot rijden.
Hewel… nu staat ge met uwe mond vol tanden he!’
Als ik ernstig blijf dan zeggen ze: ‘Geen reactie, voila!
Heb ik het ni gepeinsd?’
Als ik durf  te lachen: ‘Gij hebt van heel den dag niks te
doen zeker? Tijd zat om rond te rijden?’
Dus zeg ik: ‘En wat wilt ge dat ik antwoord?
Het is vervelend, dat geef ik toe. Ik vloek me zo nu en dan
te pletter, (echt waar)  en dan?’
‘Hoe, en dan… Is dat alles wat ge te zeggen hebt?’
‘Ja, dat is inderdaad alles wat ik te zeggen heb.
Wacht maar eens tot die werken klaar zijn. We zullen
nogal fier zijn op ons Lennik.’
‘Ons Lennik? Gij zijt ni van hier gij… dat ziet ge wel!
Fier? Ah, met al die stommiteiten die ze uitspoken?’
‘Stommiteiten? 
Niet te rap antwoorden, Anne… dan zegt ge de verkeer-
de dingen.
Onvolmaaktheden misschien, ja! Natuurlijk zullen die er
zijn.
Al ooit een volmaakte stad of gemeente tegengekomen?
Misschien had de gemeente het ‘bijna volmaakte’ kunnen
bereiken door de halve gemeente eerst plat te gooien. Was
dat beter geweest?
Dan had ge wel bredere straten gekregen, dan had ge
afgeschermde fietspaden gekregen (overigens, de man
met wie ik spreek, rijdt NOOIT met de fiets), dan had ge
de ruimte gekregen om met de wagen tot voor de deur
van de winkel te rijden enne…dan had ge waarschijnlijk
wel iets anders gevonden om over te reclameren want
reclameren doet ge toch!’

‘Amai zeg, gij zijt rap gepikeerd vandaag.’
‘Maar nee… ik ben ni speciaal rapper gepikeerd dan
anders! Maar waarom zeurt iedereen zo?
Helpt dat de werken vooruit? Gaan de kleinere straten
daarvan minder gaten hebben?
Ik zoek ook mijn weg als ik niet uit St. Kwintens geraak.
Heb trouwens al veel kleine straatjes herontdekt.
Als ik op een of andere manier op de markt terecht kom,
moet ik proberen om via een grote omweg terug thuis te
geraken.
Als ik naar de glascontainer rijd (600 meters van mijn
deur) of een boodschap wil doen in de euh… de
Doelestraat, dan moet ik helemaal via de Tomberg
omrijden om terug thuis te geraken. 
Ik merk de laatste tijd wel opnieuw, dat ik twee benen
heb. Alhoewel… ik geef het toe… ik vloek inwendig wat
af. Daar heeft niemand last van.  Ik ben een echt
automens. 
Ze zullen het in de Palokenstraat trouwens al meer dan
eens gezien hebben… ik vergeet zo nu en dan dat die
(weliswaar tijdelijk) enkele richting werd.
Ik kom dan aan de bocht bij Suenens, en keer (tot grote
hilariteit van sommige bewoners) terug om, om nog maar
eens de Tomberg op te zoeken.
Ik, gij, hij, wij, gij, zij… zullen allemaal blij zijn als het
achter de rug is.
Maar intussen stel ik voor: ‘Stop asjeblief met zeuren’
Op een vroege ochtend, vorige week…. de werken aan
het Masiusplein waren pas gestart…. roept mijn echtge-
noot: ‘Kom nu ne keer zien? File in de Palokenstraat. Ik
greep mijn digitaal fototoestelletje en… te laat. De File
was opgelost.
Een eenmalige gebeurtenis. 
En zeggen dat er zesentwintig jaar geleden nog een
karrenspoor liep van ons huis tot aan de Frans
Devoghellaan. Maar ja, dat was dan ook zesentwintig
jaar geleden.

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

MOSSELKERMIS

Onze mosselkermis ging zoals elk jaar begin maart door
en was een groot succes. 
Hieronder vind je de winnaars van de tombola ! 

M-J Tondeur, Halle (Bloemenkorf Vergeet-Me-Nietje) ;
J. Van Vlaenderen, Eizeringen (voedingskorf Prima Tondeur)
; O. Couck, Roosdaal (waardebon 1 week Lloret de Mar) ;
L. Auwerijckx, Dilbeek (Senseo-koffietoestel) ;
M-L Lanckmans, Lennik (koffiezetapparaat) 
Bierpakket Vlaamse Leeuw voor D. Jacobs, (Roosdaal),
L. Vermoesen, (St.-Pieters-Leeuw) ,
N. De Coster, (Eizeringen) , J. Jacobs, (Lennik) ,
D. Van den Bossche, (Liedekerke ), S. De Weerdt,
(Gaasbeek), G. Schoovaerts, (St-Martens-Lennik),
Y. De Dobbeleer, (Lennik), L. Limbourg, (Gaasbeek),
J. Sergooris, (Lennik).


