
GEBOORTEBOOMGAARD

Dikwijls wordt de vraag gesteld welke bomen er werden
aangeplant in de geboorteboomgaard. Dit jaar werden
er voor de laatste maal hoogstamfruitbomen aangeplant
op deze plaats. Vanaf volgend jaar worden er fruitbo-
men aangeplant aan de serviceflats. Misschien een idee
om ook eens een hoogstamfruitboom aan te planten in
jouw tuin.
Volgende hoogstamfruitbomen werden er vanaf 2002
aangeplant : 

2002
Pruim : Opal (1), Santus Hubertus (2 en 3), Bleue de
Belgique (4), Anna Spâth (5), Mirabelle de Nancy (6),
Oogstpruim (7),
Peer : Seigneur Esperen (8), Bon Chrétien Williams (9), 
Appel : Reine de Reinettes (10), Reinette Etoillée (11 en
12)
2003
Pruim : Reine Claude d’Althan (Conducta) (13 en 14),
Rivers Early Profilic (Datjes) (15), Double Altesse (16),
Reine Claude d’Ouillins (17 en 18), 
Peer : Beurré Superfin (19), Legipont (20) , Doyenné
de Mérode (21) 
Appel : Oogstappel (22 en 23) Oldenburg (24) 
2004
Pruim : Queen Victoria (25) , Palokes (26 en 27), Reine
Claude Crottée (28), Sint-Katrien (29), 
Peer : Précoce de Trévoux (30), Jefkespeer (31), Bruine
Kriekpeer (32)
Appel : Gravensteiner (33), Jacques Lebel (34),
Berglander (35), Trezeke Meijers (36)

2005
Peer : Comptesse de Paris (37), Josephine de Malines
(38), William’s Duchesse (39)
Appel  : Schone van Boskoop (40), James Grieve (41),
Alkmene (42), Grijze Winterreinette (43), Reinette
Descardre (44) , Ananas Reinette (45), Reinette Hernaut
(46 en 47),  Reinette de Chenéé (48) 
2006
Kweepeer : Champion (49 en 50) 
Peer : Beurré d’Amanlis (51),  Beurré Hardy (52), Saint-
Remy (53) Clapp’s Favourite (54) 
Appel : Keuleman (55) Reinette Parmentier (56) 
Kers : Bigareau Esperen (57) Bigareau Napoleon (58)
Bigareau Hedelfinger (59) Zwarte Krakers (60) 
2007
Peer : Doyenné du Comice (61 en 62) Conference (63)
Triomphe de Vienne (64) 
Kers : Bigareau Van Schriek (65) Early Rivers (Frans
vroege) (66) Wittebuiken (67) Abesse de Mouland (68)
Bigareau Van Schriek (69 en 70) 
Okkernoot : Buccaneer (71 tot en met 74) 

IN DE HOEK VAN LENNIK 2000
STUDEREN

Sakkeren, vloeken… overstreste ouders… Waarom?
Als ze willen studeren, dan studeren ze.
Doen ze het nu niet, dan misschien later!
Het kan. Echt waar, in onze maatschappij kan veel.
Jongeren die er nu geen zin in hebben, krijgen daar later misschien spijt
van en dan…
Bijscholen kan immers op alle leeftijden en is IN!
Ik heb een schoonbroer die zich via avondstudie heeft opgewerkt. (lang
geleden) 
Eerst een eenvoudige fabrieksarbeider, later directeur in een buiten-
lands bedrijf. 
Fier als een gieter was hij en terecht!
Toendertijd, met 17 kinderen thuis, was er geen sprake van verder
studeren. Maar dat zag Janneman niet zo zitten. Hij vocht en hij kwam
in een directiezetel terecht. Heel zijn familie was stikjaloers maar bleef
wel stomweg in de achterkeuken zitten klagen dat Janneman het toch
zoveel beter had.
Ach ja, Jan was een uitzondering want… ‘eens arbeider, altijd arbei-
der.’ Geen enkel probleem trouwens als je daar een goed gevoel bij
had.
Vreemd dat ik het voorbeeld van een schoonbroer aanhaal want bij
ons thuis zag je een beetje hetzelfde verhaal. De jongens knokten zich
een weg naar boven en aangezien het jongens waren werd dat zelfs
aangemoedigd. Ikzelf .. ach een meisje, ik behaalde uiteindelijk al
werkend een diploma verpleegkunde en deed eindexamen voor de
centrale examencommissie. Zonder centjes van mama en papa knok je
immers nog harder.
Ik volgde muziekacademie als volwassene (ja, ja hier in Lennik) puur
omdat het me vroeger als kind verboden werd want academie dat was
toen iets voor rijkeluiskinderen en daar hoorden we duidelijk niet bij.

Ik volgde de cursus seniorenconsulent toen ik al lang de veertig gepas-
seerd was en had samen met mijn kinderen examen. Ze vonden het
wat vreemd, wat grappig maar vooral spannend.  Mama had ook
examen.
Nu ik stilaan naar de zestig opschuif, heb ik me ingeschreven voor een
cursus schrijfdocent.
Man en kinderen staan achter me! Gelukkig maar want dat doet niet
iedereen.
Ga jij nog doceren op een leeftijd dat iedereen met pensioen wil? 
Gaat uwe vent soms met pensioen binnenkort? 
Wat heeft dat er nu mee te maken? 
Ha, je bent niet de eerste die wegloopt omdat haar halve trouwboek
met pensioen gaat.
Euh… mag ik misschien ook gewoon een cursus volgen omdat het mij
interesseert?
Wat moet je nog bewijzen als je al oma bent? 
En wat is de volgende studierichting? Er wordt zo stilaan wat lacherig
over gedaan. 
Hewel, die heb ik al in mijn hoofd maar dat hang ik nog niet aan de
grote klok.
Dat is toekomstmuziek.
Ik ben nog steeds een wat koppig persoontje. Ik zag het laatste jaar
zoveel mensen, van mijn leeftijd of nog jonger, verdwijnen. Ik leef
echter ook in een wereld waarin steeds meer mensen de tachtig, de
negentig en zelfs de honderd voorbijschieten. 
Ik durf dus nog aan een ‘verre’ toekomst denken. En als ik die niet
haal? 
Dan heb ik tenminste gadaan wat ik graag doe. 
Een heel klein beetje koppig en een heel klein beetje fier, de schade
inhalen van wat ik als jong meisje vroeger niet mocht. 
Misschien krijgen ouders en grootouders binnenkort, tijdens hun
examenperiode, overstreste (klein)kinderen?
In deze tijd kan dat, echt waar!
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