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Het juiste aantal was 6.127,70 meter (of 20.439,43 vierkante meter)!
27 november 2004: Jaarmarkt Lennik: Blijft zich vernieuwen. Naar gewoonte ontbrak LENNIK 2000 niet met een
sympathieke actie en deelde enkele honderden ballonnetjes
en balpennen uit.
December 2004: LENNIK 2000 publiceert haar 9de infoblad
in 2004.
En dan waren er ook nog:
* de maandelijkse openbare Gemeenteraden en de werking in
het OCMW, de werkzaamheden van het schepencollege
* de werking in adviesraden en hun bijzondere activiteiten
voor het publiek
* verderwerken aan de diverse beleidsplannen van de
gemeente op vele domeinen, niet te vergeten het mobili-

teitsplan
* hoorzittingen en informatievergaderingen
* onthaaldag nieuwe inwoners, geboorteboomgaard
* bebloeming, kerstversiering, uitbreiding bevlagging in de
gemeente
* verdere opwaardering gemeentelijke zalen en gebouwen
* inwandelingen vernieuwde straten met de bewoners
* cultuuruitstappen, activiteiten van de gemeentelijke bibliotheek en academie voor muziek,
woord en dans, diverse activiteiten i.s.m Kasteel van Gaasbeek
* nieuwe wandeltrajecten in de
gemeente
* het Feest van de derde leeftijd van
Gemeentebestuur en OCMW, de
Monumentendag, de Kampioenenviering
Wim Durang
Bestuurslid LENNIK2000

Voor u gelezen in het ledenblad van het FDF
“PERSPECTIVES FRANCOPHONES” januari 2005
Naast de haatdragende taal die we gewoon zijn van het FDF (werkt samen met
regeringspartij MR) kwamen we tot de onthutsende vaststelling dat voor de
eerste maal in een federaal staatsbestel een deelstaat grondgebied opeist van een
andere deelstaat. Niet alleen eist het FDF de aanhechting van de faciliteitengemeenten aan Brussel (maar wanneer men aan het eisen is, dient men onmiddellijk zo veel mogelijk te eisen) maar ook Sint-Pieters-Leeuw, Halle, Beersel,
Dilbeek, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Tervuren en in een
volgende stap ook nog Hoeilaart en Overijse . De vraag stelt zich dan ook
wanneer zij Knokke, Hoogstraten en Hasselt gaan opeisen. Wanneer democratische rechtsprincipes worden overtreden op het vlak van
verkiezingen - vastgelegd in een arrest van het Arbitragehof- heeft
men nog het lef om compensaties te eisen om deze overtreding
teniet te doen.
MEN MOET MAAR DURVEN !

OVERZICHT VAN DE MAAND

Erik O

Ook L.E.N.N.I.K. 2000 aanwezig op de SPLITS BHV
meeting te Overijse op 10 maart 2005

Traditiegetrouw - volgens de overlevering stamt dit gebruik uit de 16de eeuw - stond het OCMW klaar voor
de koekenbedeling voor de jeugd van Sint-Martens-Lennik

ENKELE BEELDEN VAN ONS MOSSELFESTIJN

OPGELET het juiste e-mail adres !!
Op zoek naar de openingsuren van het gemeentehuis, het containerpark, de OCMW diensten , de bibliotheek ?
Op zoek naar de bevoegdheden van de burgemeester en schepenen in Lennik ?
Je zoekt het telefoonnummer van de brandweer of de huisarts van wacht ?
Een overzicht van de gemeentelijke zalen ?
e-mail adressen van de gemeentediensten, schepen of raadsleden ?
Waar wonden de Lennikse gemeenteraadsleden en OCMW-leden ?
Luchtfoto’s van Lennik ?
Een kalender met Lennikse activiteiten ?
De grootste verzameling van Lennikse links op het Internet ?
Wil je nog eens het blaadje van Lennik2000 herlezen ?
Een adres : www.lennik2000.be

DE WINNAARS ZIJN: Jean Meyts (St-Martens-Lennik): een bloemstuk; Café De Snelle Duif (St-KwintensLennik): een home-trainer-toestel; J. Van Vlaenderen (Eizeringen - Lennik ): een reis-waardebon Lloret de Mar;
Karel Boon (Halle): een koffiezetapparaat; Marie-Thérèse Van der Velde (St-Kwintens-Lennik): een “Jeans”poef (meubelstuk) en de familie Segers-Delogi (Anderlecht): een fles wijn.

