
>>> KORT ! 
Het mooiste dorp van  Vlaanderen ! Gaasbeek werd weerhouden in de selectie van de vijftien mooiste dorpen van
Vlaanderen (één van de drie dorpen uit Vlaams-Brabant). Deze “wedstrijd” wordt ingericht door de VRT en het program-
ma “Vlaanderen Vakantieland”. In de lente van volgend jaar kennen we het resultaat. Laten we, alle Lennikenaren, onder-
tussen alle steun geven aan Gaasbeek opdat het verkozen wordt tot een bijkomende toeristische troef van het Pajottenland.

Andere nationaliteiten in Lennik ? Onlangs verscheen  hierover interessant cijfermateriaal. Volgens de laatste gegevens
verblijven er in Lennik 196 niet-belgen. Het merendeel hiervan, 40, zijn Nederlanders. Onder ons leven er 28 Italianen en
20 Roemenen, 13 Fransen, 11 Portugezen en 11 Spanjaarden. In totaal zijn er 40 verschillende nationaliteiten. 

>>> WERKEN AAN N282
Na de vakantie zijn de werken aan de N282, de Markt, 
het Masiusplein en de zijstraten opnieuw op kruissnelheid
gekomen. Onder de pleinen liggen de nutsvoorzieningen 
en is men begonnen met de definitieve afwerking. Momenteel
liggen de werken zelfs voor op de planning.
We mogen dan ook stellen dat indien er geen te zware 
wintertoestanden zijn de werken zeker gedaan zijn voor
eind december 2008. Dit niet alleen voor de voornoemde plaatsen, 
maar ook aan het kruispunt aan de Negenbundersstraat waar een rond punt wordt voorzien. 
Deze werken worden de ganse periode wekelijks besproken op werfvergaderingen waar ondermeer, de bouwheer
(het Vlaamse Gewest), de aannemer (en evt. onderaannemers) , de Lijn, het gemeentebestuur en de nutsmaatschappijen
zijn vertegenwoordigd. Deze vergaderingen zijn van zeer groot belang om het normale leven in Lennik zo goed mogelijk
te laten draaien. LENNIK2000 is zich evenwel zeer goed bewust dat deze werken voor sommigen een grote beproeving
zijn. Doch we zijn er van overtuigd dat het resultaat zal mogen worden gezien en we volgend jaar een veiliger,
een mooier centrum en een aantrekkelijke plek om te winkelen zullen hebben. 

Erik O - Fractieleider

>>> UITSLAG VAKANTIEBLAADJE  ‘KLEINE PIJL’

VOLGENDE KINDEREN KRIJGEN EEN GRATIS DESSERTJE TIJDENS HET EETFESTIJN VAN LENNIK 2000
AL DE KINDEREN OP DEZE LIJST, KUNNEN DAN EVENEENS HUN PRIJS (STRIP OF BOEK) AFHALEN

IN DE CATEGORIE – 7 JARIGEN (ALLEEN DE -7 JARIGEN KOMEN HIERVOOR IN AANMERKING)
-Vincent Van Craenenbroeck (puzzel) Lennik
-Siebe Vankelecom (puzzel) Leuven
-Thibault De Schepper (10 verschillen) Lennik
-Joren Vankelecom (10 verschillen) Leuven
-Tijl de Bock (10 verschillen) ?

IN DE CATEGORIE 7-12 JARIGEN
-Cindy Wauters ( zwaarste & lichtste - gedicht – bermplanten) Lennik
-Myrte Van Craenenbroeck ( zwaarste & lichtste) Lennik
-Ewoud Vankelecom ( zwaarste & lichtste - bermplanten) Leuven
-Eline Van Craenenbroeck (bermplanten) Lennik

IN DE CATEGORIE 12 + DEDEN 3 KINDEREN MEE ONDER DE 12 JAAR
Geen enkel kind slaagde erin het kruiswoordraadsel juist in te vullen maar het eindwoord vonden ze wel.
Ook de website-vragen werden niet volledig juist beantwoord.
-Eline Van Craenenbroeck (kruiswoordraadsel – website 1 fout) Lennik
-Mathilde De Bruyn (kruiswoordraadsel) Lennik
-Cindy Wauters (kruiswoordraadsel – website 1 fout) Lennik

Speciale vermelding en een ferm boekenpakket gaat naar Cindy Wauters  uit Lennik.
Cindy is acht jaar en probeerde gewoon alle raadsels op te lossen en opdrachten te voltooien. Zij is ook de enige die een
gedichtje maakte en bijna alle woordjes gebruikte. We missen alleen ‘weide’. Een heel dikke proficiat.
Hier volgt haar gedichtje: De boer ging naar buiten naar de wind-molen kijken

En wat zag hij daar?
Er stond iets vreselijk raar
Een appel-boom kant en klaar
Dus reed hij met zijn paard in galop
Samen met zijn rups en zijn pop
Hij pakte zijn bril en gaf een gil
Want in de toren naast de boom zat een nest
En van de schrik viel het vogeltje in de mest.


