
Informatiemarkt ? Woonweetjes voor ouderen ! 

Oude bomen verplant men best niet. Ook mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde
omgeving blijven. Daarom is het soms nodig om bijvoorbeeld de woning aan te passen aan de noden
van minder-mobielen. Men kan zich vragen stellen of men soms geen tussenkomst kan krijgen voor
bepaalde aanpassingswerken (voorbeeld : het plaatsen van een lifttrap) . Daarom organiseert het
OCMW van Lennik in samenwerking met de gemeente en de seniorenraad een informatiemarkt
“Woonweetjes voor ouderen” op zaterdag 24 november van 14uur tot 18uur en op zondag
25 november van 10uur tot 17 uur in de Gemeenschapslokalen te Gaasbeek. Omtrent deze problema-
tiek is er tevens onder de stimulans van “Woonwinkel Pajottenland” , de vzw Logo Pajottenland
/Zennevallei en de werkgroep ouderen van het project “Wonen in het Pajottenlad” een sensibiliserings-
actie voor senioren uitgewerkt. Er werd een programma uitgewerkt om senioren te informeren over
wonen in het kader van valpreventie en levenslang wonen. Meer info op het OCMW van Lennik.

ETENTJE LENNIK2000

Ons “Etentje” ging door op het eerste weekend van oktober.
Traditiegetrouw ging het “raadspelletje” door en moest men de gemiddelde leeftijd raden van een
LENNIK2000-kandidaat en dit uitgedrukt in DAGEN. 
Het juiste antwoord was 16.619 dagen (of iets meer dan 45 jaar). 
De volgende personen kregen (of krijgen binnenkort) een prijs : Bloemstuk : Kinderboetiek Jojo (Lennik); Wintersport
vakantie : Hugo Stroobants (Buizingen) ; Koffiezet apparaat : Claes (Lennik) ; Keukenrobot : Bob Muylaert (Lennik) ;
Gereeedschapskist : Roger Wauters (Roosdaal) ; Pakketten bier “Vlaamse Leeuw” : Hilde Van Everbroeck (Lennik), Kurt
Platteau (Ternat) , Staf De Nul (Roosdaal) , Armand Antoons (Lennik) , Cecile Thiels (Lennik) ; 20-delig Eetservies  : Tine
Verschueren (Lennik) ; Marc O (Lennik) ; Drukkerij Heremans (Lennik) , Hilde Pompe (Groot-Bijgaarden) ; Schoonjans –
Quinart Hélène (Itterbeek) ; Fles Champagne “Lennik2000” : Robert Maufroy (Lennik) , Lisette Lafruit (Lennik) , Fam.
De Bruyn (Lennik) , Francis Hautekiet (Lennik) en Josephine Herremans (Lennik) 


