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LENNIK2000 OP DE JAARMARKT
Traditioneel was LENNIK2000 vertegenwoordigd op de
jaarmarkt die doorging op 26 november. Elke jaarmarkt is
LENNIK2000 daadwerkelijk aanwezig op de jaarmarkt.

waren thuis gebleven. Ondanks de
slechte weersomstandigheden waren de
twee schepenen van
LENNIK2000,
verschillende mandatarissen en bestuursleden ter plaatse om de Lennikenaren eventueel uitleg te
geven over het beleid en een geschenkje te overhandigen.

LENNIK2000 wil er steeds een punt van maken om elke
gelegenheid te baat te nemen om contact te houden met de inwoners van
Lennik, want luisteren naar alle inwoners is een “must” om een beleid uit
te stippelen.
Hevige sneeuwval had de jaarmarkt dit jaar echter danig in
de war gebracht zodat veel deelnemers aan de wedstrijden,
aan de wintermarkt, aan de proeverij en toeschouwers
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Het was te voorzien dat dit een speciale dag zou worden.
Eerst en vooral de wetenschap dat al wat pluimen had
thuis moest blijven.
Dan het wakker worden en merken dat de winter echt
wel te vroeg was dit jaar.
Veel oooh’s en aaah ’s en evenveel vloeken als vlokken.
De dikbil liep voor niets met haar geschoren, koude kont
te pronken in de stal.
De enige die er naar keek was die andere dikbil naast
haar.
Ze produceerden minachtend een dampende vlaai die,
zonder sporen achter te laten, de grond op gleed. Op
blote billen blijft niet veel kleven.
Geen koppen met lintjes, strikjes of prijzen.
Het kon niet dit jaar.
Al het voorbereidende werk bleek verloren arbeid.
En toch… en toch…
Lennik leefde die dag!
Kinderen schaterden op de draaiende molens en de flosj
werd keer op keer gepakt.
De kermispaarden bliezen hun warme adem de lucht in
terwijl hun voeten profijtige stappen namen. Zij gleden
niet weg.

Erik O
OCMW-raadslid

Sinterklaas kreeg een warme schoot en Piet de kramp in
zijn lachende kaken.
De pensengeur hing als een mistflard over de markt en

concurreerde met de weeïge smoutebollenlucht.
Een hoop sneeuw deed dienst als koelkast voor de
jeneverflessen.
Niet lang.
De nagelberg minderde en de lege flessen stapelden zich
op.
Naarmate de ochtend vergleed en de noen aanschoof,
werden de stemmen alsmaar luider, de voeten alsmaar
kouder, de neuzen alsmaar roder.
En toen was er daar plots die verrassing.
Dat de politieke partijen van Lennik tijdens de jaarmarkt
hun duit in het zakje doen, weten de medeburgers al
lang.
Maar wat de kinderen zullen onthouden dit jaar?
Dat ze huiswaarts keerden met een bal onder de arm
geklemd!
Inderdaad lieve lezer, wat kon L.E.N.N.I.K. 2000 beter
doen om het jaar af te sluiten?
Pluimen en blote konten waren dit jaar taboe!
Maar laten zien dat je BALLEN hebt, kon wel!
Felgekleurde ballen in een wit landschap.
Een prachtig beeld om een nieuw jaar op te starten.

Anne Wyckmans
Palokenstraat 19
1750 Lennik
02/532 05 12
annewyckmans@hotmail.com

Abonnement: € 2,50

De Schepenen,
de mandatarissen en de
bestuursleden van
LENNIK2000
wensen u en uw familie
een Zalig kerstfeest en een
Voorspoedig 2006

IN DE HOEK VAN L.E.N.N.I.K. 2000
JAARMARKT

www.lennik2000.be

Schrijf nu reeds in je agenda :
Zondag 1 januari 2006 om 11uur op de Markt van Lennik :
Lennikenaren ontmoeten Lennikenaren op de jaarlijkse receptie
aangeboden door de gemeente Lennik

Zondag 29 januari 2006 : Nieuwjaarsreceptie van LENNIK2000 om
11 uur in de gemeenschapslokalen te Gaasbeek

Op zoek naar de openingsuren van het gemeentehuis, het containerpark, de OCMW-diensten,
de bibliotheek?
Actuele werken in Lennik? Een kalender met Lennikse activiteiten?
Ken je de bevoegdheden van de burgemeester en schepenen van Lennik?
Waar bereik je de brandweer of de huisarts van wacht?
Luchtfoto’s van Lennik? Een overzicht van de gemeentelijke zalen?
E-mailadressen van de gemeentediensten of gemeentepolitici?
De grootste verzameling van Lennikse links op het internet?
Vorige uitgaven van het blaadje van LENNIK 2000?
ALLE INFO OP ONZE WEBSITE : www.lennik2000.be

