
PUZZELPLEZIER
Voor het paasverlof een beetje puzzelplezier. Ook deze maal zijn er verschillende verrasingspakketten te winnen van streek-
producten. De oplossingen worden ingewacht bij Ernest Vankelecom (via briefkaart), Schapenstraat 131 te 1750 Lennik ofwel
via e-mail naar erik.o@versateladsl.be en dit voor 20 april 2006. De uitslag van de wedstrijd verschijnt in één van de volgen-
de nummers. De te zoeken woorden slaan op historische gebouwen, zijn bewoners en Lennikse heiligen. Als referentiewerk
werd de “Vierde bijdrage tot de geschiedenis van Lennik” genomen (uitgegeven door de Andreas Masiuskring)

HORIZONTAAL
B Patroonheilige van ondermeer de brandweer
E Heilige in Eizeringen 
G Familie wonende in kasteel van Eizeringen
I Schilder uit Lennik 
K Hof in Gaasbeek 
M Een van de bewoners van Hof ‘t Alsingen
O Hoeve van familie Pipenpoy in Bossuit – Hoeve in Eizeringen en ook natuurgebied in Eizeringen 
Q Hoeve en café in Sint-Martens-Lennik 

VERTIKAAL
2 Schilder van de marteling van de H.Kwintinus 
5 Plaats waar windmolen stond in Sint-Martens-Lennik
6 Zeer bekende hengst uit Sint-Martens-Lennik 
8 Hoeve op grens tussen Eizeringen, Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik
13 Familienaam architect gemeentehuis Lennik 
14 Eén van de patroonheilige van Sint-Martens-lennik
16 Laatste landbouwersfamilie op het “Hof te Ilingen” – Hoeve waar vroeger tol werd geheven in Sint-Kwintens-

Lennik (wegversperring) 

We zoeken de naam van een historisch gebouw uit St-Kwintens-Lennik (verdwenen in waarschijnlijk de 15de eeuw) bestaande uit 9 letters 

MILIEU

Lennik is één van de pilootgemeenten op het vlak van de bestrijding van de bodemerosie. Ze werkt hiervoor samen met
de diensten van de Vlaamse overheid. Onlangs gingen er enkele vergaderingen door waar meer uitleg werd gegeven over
het fenomeen (één voor de landbouwers en één voor de geïnteresseerde Lennikenaren). 

Op deze vergaderingen werden ondermeer de maatregelen en de plannen voorgesteld
die de overheid zou willen uitvoeren indien de landbouwer akkoord is en het kosten-
plaatje hieraan verbonden. 
Pajottenland is één van de kwetsbaarste gebieden van Vlaanderen op het vlak van
bodemerosie. Het heuvelend landschap heeft hiermee veel te maken. Door deze erosie
spoelt een gedeelte van de teelaarde weg na fikse regenbuien.  De Lennikse landbou-
wers hebben begrip voor deze situatie, maar merkten ook terecht op dat
de druk op hun schouders door verschillende overheidsdiensten heel
groot is op verschillende vlakken. De huidige landbouwer is momenteel
meer bezig met paperassenwerk dan met de eigenlijke “stiel”. 
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