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LennikLennik

Met een gestage daling in het aantal Corona-besmettingen midden juni, kunnen we 
eindelijk de toekomst ‘veilig’ omarmen. Ondertussen zijn meer dan 56% van onze 
inwoners voorzien van een eerste of tweede prik, en komen de mensen van 40 en 
jonger eindelijk ook aan de beurt. Heerlijk. Het mag gezegd, de talrijke medewerkers 
en vrijwilligers hebben goed werk geleverd in het vaccinatiecentrum Koornmolen. 
En het waren er heel wat uit Lennik. We horen allemaal fijne reacties: het personeel 
was behulpzaam, de organisatie liep gestroomlijnd, de filmpjes achteraf vielen in de 
smaak. Bedankt trouwens aan alle mensen die zich de voorbije tijd hebben ingezet 
voor onze medeburgers, als vrijwilliger in het vaccinatie- of testcentrum,  om er te 
zijn voor je buur of familie, om het woordje van steun voor collega’s en vrienden. Dit 
was en blijft zo bijzonder. Corona mag vertrekken, de solidariteit mag  blijven. 

Als burgemeester hoop ik inmiddels dat het goed met jullie gaat, fysiek en mentaal. 
We werden fameus op de proef gesteld het afgelopen jaar. Hopelijk komen we er 
uiteindelijk sterker uit. Weet ook dat je naast de professionele hulpverlening ook altijd 

met je vragen voor materiële, maar ook voor mentale steun, kan aankloppen bij ons sociaal huis. Je wordt er zelf geholpen of  doorverwezen 
naar de gepaste hulpverlening.  Dit is het nummer: 02.532 41 45.

Ik wens je een zorgeloze en verdiende zomer!
Irina De Knop 
Burgemeester

 
Zoals te vinden op de website van onze gemeente: Vooruitzichten naar een zomer van weleer kunnen we helaas nog niet bieden. Toch is extra 
zuurstof na deze ‘donkere’ periode een absolute must. Net daarom organiseert onze gemeente in de volgende maanden ‘Lennik  Zomert!’
Voor meer info        Of www.lennik.be

NIEUWS UIT HET VACCINATIECENTRUM KOORNMOLEN

LENNIK ZOMERT

Gemeente Totale populatie Min 1 dosis Totale vaccinatiegraad %

Bever 379 345 91,03%

Galmaarden 1757 1671 95,11%

Gooik 2033 1949 95,87%

Herne 1431 1343 93,85%

Lennik 2052 1962 95,61%

Roosdaal 2298 2178 94,78%

Dilbeek 8977 8336 92,86%

Ternat 3266 3096 94,79%

TOTAAL 22193 20880 94,08%

MINIMUM 1 DOSIS 65+

Ga ook naar onze website op www.lijstburgemeesterlennik.euGa ook naar onze website op www.lijstburgemeesterlennik.eu

VERNIEUWDE SCHAPENSTRAAT
Tijdens de vorige legislatuur werd er veel tijd geïnvesteerd in de voorbereiding van het dossier ‘Schapenstraat’. Het resultaat van dit project is een 
mooie vernieuwde straat met aandacht voor elke weggebruiker zowel voetgangers, fietsers als automobilisten. Lijst Burgemeester nam de proef op de 
som en fietste op de gele fietsstroken (of sommige wandelden) de Schapenstraat op en af. Het resultaat vinden jullie in een filmpje op onze website en 
facebookpagina ‘Lijst Burgemeester Lennik’.

DENK- EN DOEGROEPEN
IEDEREEN WELKOM – OOK GEMEENTERAADSLEDEN
 
In Lennik zit je goed. Onze gemeente maakt dit letterlijk en 
figuurlijk waar. Lennik aan zet, participatie van de Lennikenaren, 
denk- en doegroepen zullen leiden tot gedragen voorstellen en 
verwezenlijkingen in Lennik. Rome is niet in één dag gebouwd. Dit 
participatief besluitvormingsproces dient verder uitgebouwd te 
worden. Bij eenieder van ons, Lennikenaren, mag participatie geen 
dode letter blijven. Neem deel aan een denk- of doegroep wanneer 
het onderwerp je interesseert. Gewoon doen! En ja, laat hier geen 
misverstand over bestaan: ook gemeenteraadsleden  zijn meer dan 
welkom. Net zoals alle Lennikenaren zijn zij van vlees en bloed, 
met ideeën en verwachtingen. Denk- en doegroepen moeten uitgroeien tot de weerspiegeling van Lennik, tot barometer van wat leeft in lennik, van wat 
de Lennikenaar  wakker ligt. Met deze terreinkennis, met deze inleving, elk geëngageerde  mandataris is hiermee begaan. Het is dus heus geen politiek 
verplicht nummertje dat sommige gemeenteraadsleden aan denk- en doegroepen deelnemen, integendeel!
 
Marc Mahieu
Voorzitter

DANK AAN ALLEN DIE TIJD NOG MOEITE SPAARDEN
Wateroverlast, modderstromen, overstromingen,… de weergoden kenden recent geen 
genade in het Pajottenland en Lennik.

In nood kent men zijn vrienden: de gemeente, de technische dienst, de brandweer,… 
spaarden tijd noch moeite om professioneel en doordacht de hoge noden te lenigen.
Dank je wel!
 
Lijst burgemeester – Open Vld Lennik

LENNIK aan zet

w w w . l e n n i k a a n z e t . b e

Johan Limbourg
Eerste schepen

do 1 jul 19u30-22u Workshop bloemschikken: decoratief bloemstuk voor buiten

vr 2 of 3 jul 17u-23u30 Kwartfinale EK > enkel wanneer Belgen spelen

zo 4 jul 14u-18u Werelddag met wandelzoektocht, vurige Afrikaanse verhalen en Mozes met djembé

  19u-22u Filmvoorstelling: LION

di 6 of 7 jul 17u-23u30 Halve finale EK > enkel wanneer Belgen spelen

za 10 jul 14u-17u De Curieuzeneuzenshow

 18u-23u30 Vlaanderen feest! met optredens van Yves Segers, Johan Veugelers, Steve Tielens, Filip D'Haeze en DJ Koen

zo 11 jul 17u-23u30 Finale EK > enkel wanneer Belgen spelen

za 17 jul 16u-23u30 Gezinsactiviteit KWB zomert

zo 18 jul 17u-23u30 Pajots volkscafé met Arjaun in concert

vr 23 jul 18u-23u30 An evening with Alex Agnew

za 24 jul 18u-23u30 Johan Verminnen en The Glorius Gentlemansclub

zo 25 jul 14u-17u Alle gekheid op een stokje

do 29 jul Uur volgt OKRA SKL

vr 30 jul 18u-23u30 Clymans en van geel + lokale DJ

za 31 jul 18u-23u30 Disco Dasco

zo 1 aug 14u-17u Kinderdisco "Springding" met Klutske

vr 6 aug 18u-23u30 Show Magus & Carolus: magie - Illusie - humor

za 7 aug 14u-18u30 Ferm onder de toren met optreden van Bart

vr 13 aug 18u-23u30 Bram & Lennert + lokale DJ

za 14 aug 15u Wielerwedstrijd junioren

zo 15 aug 10u-18u Prinstreffen: openluchttentoonstelling oldtimer auto’s en moto’s

  18u-23u30 Mama's Jasje

za 21 aug 15u Dwars door Lennik: jogging

  18u-23u30 Gene Thomas + lokale DJ

zo 22 aug 14u-17u Clown Jaspie en Tony Frats “De Kermistent”

za 28/aug 18u-23u30 Sunset Garden

zo 29 aug 14u-17u De Malle Molen

vr 3 sep Uur volgt Ploegvoorstelling van VC LENNIK Heren (volley)

zo 5 sep 18u-23u30 Sandra Kim

za 11 sep Uur volgt Activiteit bib

zo 12 sep 18u-23u30 Soulmatic9 en Soulbrothers

FIJNE ZOMER. 

do 1 jul 19u30-22u Workshop bloemschikken: decoratief bloemstuk voor buiten

vr 2 of 3 jul 17u-23u30 Kwartfinale EK > enkel wanneer Belgen spelen

zo 4 jul 14u-18u Werelddag met wandelzoektocht, vurige Afrikaanse verhalen en Mozes met djembé

  19u-22u Filmvoorstelling: LION

di 6 of 7 jul 17u-23u30 Halve finale EK > enkel wanneer Belgen spelen

za 10 jul 14u-17u De Curieuzeneuzenshow

 18u-23u30 Vlaanderen feest! met optredens van Yves Segers, Johan Veugelers, Steve Tielens, Filip D'Haeze en DJ Koen

zo 11 jul 17u-23u30 Finale EK > enkel wanneer Belgen spelen

za 17 jul 16u-23u30 Gezinsactiviteit KWB zomert

zo 18 jul 17u-23u30 Pajots volkscafé met Arjaun in concert

vr 23 jul 18u-23u30 An evening with Alex Agnew

za 24 jul 18u-23u30 Johan Verminnen en The Glorius Gentlemansclub

zo 25 jul 14u-17u Alle gekheid op een stokje

do 29 jul Uur volgt OKRA SKL

vr 30 jul 18u-23u30 Cleymans & Van Geel + lokale DJ

za 31 jul 18u-23u30 Disco Dasco

zo 1 aug 14u-17u Kinderdisco "Springding" met Klutske

vr 6 aug 18u-23u30 Show Magus & Carolus: magie - Illusie - humor

za 7 aug 14u-18u30 Ferm onder de toren met optreden van Bart

vr 13 aug 18u-23u30 Bram & Lennert + lokale DJ

za 14 aug 15u Wielerwedstrijd junioren

zo 15 aug 10u-18u Prinstreffen: openluchttentoonstelling oldtimer auto’s en moto’s

  18u-23u30 Mama's Jasje

za 21 aug 15u Dwars door Lennik: jogging

  18u-23u30 Gene Thomas + lokale DJ

zo 22 aug 14u-17u Clown Jaspie en Tony Frats “De Kermistent”

za 28/aug 18u-23u30 Sunset Garden

zo 29 aug 14u-17u De Malle Molen

vr 3 sep Uur volgt Ploegvoorstelling van VC LENNIK Heren (volley)

zo 5 sep 18u-23u30 Sandra Kim

za 11 sep Uur volgt Activiteit bib

zo 12 sep 18u-23u30 Soulmatic9 en Soulbrothers

V.U. Marc Mahieu, Vondelstraat 7 te 1750 Lennik



De Poel, de Poelstraat, mijn ouderlijke woonplaats, prachtig uitzicht heb je er over vele 
gemeenten, al blijf ik steeds een geboren en getogen Lennikenaar.

het boerenpaard, de trots van Brabant. Altijd leuk om te bewonderen op de markt van 
lennik. 

Toen ik 22 jaar geleden in Eizeringen kwam wonen, was ik meteen gecharmeerd door 
het kapelletje wat verderop. Het staat er wat scheefjes bij, maar het trotseert al meer 
dan 180 jaar weer en wind op de kop van de Moeille. Van daaruit zie je het glooiende 
landschap, waar in de zomer de koeien grazen tussen de boterbloemen en waar in de 
winter de kinderen komen sleeën op de hellingen. Verderop tussen de bomen kan je de 
bron vinden van de Moeillebeek. Kortom: het is er heerlijk wonen! 

Deze foto werd genomen op de Vaerenberg, een landbouwweg die de laatste jaren 
meer fietsers en wandelaars aantrekt.  Deze weg verbindt Sint-Martens-Lennik met 
Sint-Gertrudis-Pede (in een ver verleden deel van Sint-Martens-Lennik en Land van 
Gaasbeek), je weet wel bekend van de watermolen. Zeker een uitstapje waard .

Het bos zonder naam. 
Sprankelend water, heuvelachtig en klein, 
Waar zou dit toch zijn? 

Rust, sport, veilig vertier, uitdaging en/of avontuur ? En dat alles op wandelafstand 
van centrum-Lennik!

Terwijl ik werk, genieten van het prachtige lennik. De Kattenbos… een klein bos waar ik tot rust kom, de vogeltjes hoor fluiten en de 
natuur je verwelkomt.

Oost, west … thuis best!Op deze plaats passeer ik vaak tijdens mijn vele wandelingen. Regelmatig gebruiken 
mijn vriendinnen deze plek bij mooi weer als picknick- en rustmoment of kraken we er 
zelfs een flesje als we iets te vieren hebben.

De Zwijnenberg, één van onze pittigste bergjes in Lennik.  Voor de fietser of stapper 
zeker een uitdaging met een mooi zicht op het glooiende landschap

Mijn achtertuin... een ideale plaats om tot rust te komen.

Vroeger was er een voetpaadje naast de trambedding om naar Sint-Martens te gaan. Om over de 
Molenbeek te geraken lag er een zware ijzeren plaat waar je heerlijk lawaai kon op maken .Daar lag 
ook een bos waar je niet zozeer kon in wandelen maar wel spelen en genieten van de bosbloemen:-
bosanemonen,sleutelbloemen,dotterbloemen ...  In de maand juni ging ik er altijd studeren voor de 
examens. En in de Molenbeek gingen we stekelbaarsjes vangen met een vangnetje of een stok met 
een draadje en een ‘pier’ aan. En af en toe viel er eentje in de beek  en die er weer uitkrijgen was een 
hele bedoening  Dit plekje is niet alleen mooi maar erg nostalgisch voor mij.

ROSA APPELMANS

EDITH LEEN

JO MASSAER

CHRIS DE MOYTER

JEROEN BETTENS

JEAN DEDOBBELEERIRINA DE KNOP

JEAN VANDROOGENBROECKISABELLE DUERINCKX

ELZA LEUCKX

PATRICK VAN LAETHEM

MIA LAMBRECHT

MARIE-THÉRÈSE VAN DER VELDE

Zalig genieten met een goed boek in onze schommelzetel.

‘s Morgens in het weekend sta ik graag in de rij bij onze Lennikse warme bakker. Uiter-
aard voor een ovenvers pistoleke, maar ook om gewoon iedereen goeiedag te zeggen, 
te spreken over koetjes en kalfjes, een wielertoerist te zien langs fietsen, de apotheek 
en de beenhouwerij te zien openen; een niet te missen momentje socializen.

In 1976 schreef Josse De Pauw “Er was eens een pleintje. Zo eentje dat je doorgaans 
enkel op een zomerse reis door Frankrijk te zien krijgt.” Op dat pleintje, onder de 
schaduwrijke platanen, geniet ik graag van een frisse pint na een fietsrit doorheen het 
mooie  Pajottenland

Vertoeven op de rustbanken aan de stenen tafels met zicht naar ‘Ferment’, ons vroege-
re stamkroeg ‘de Relaks’; nog meer van dit in het mooie Lennik.

Na een stevige rit met de wielervrienden, genieten van een gezellig terrasje, een frisse 
pint  en van de vele verhalen.
Meer moet dat niet zijn !

Na 25 jaar afwezigheid ben ik teruggekeerd naar mijn roots. Gaasbeek heeft zoveel 
moois te bieden dat iets specifieks moeilijk te bepalen is. In Gaasbeek vind je geschiede-
nis, cultuur, weidse plekken, knusse-, idyllische plekjes, rust … Maar ook samenhorig-
heid,  vriendelijkheid, behulpzaamheid onder de buren… Eveneens op culinair vlak heeft 
Gaasbeek wat te bieden. Kort… Gaasbeek is mijn favoriete plekje!

BERNADETTE CHRISPEELS

MARC MAHIEU

JOHAN LIMBOURG

CHRISTIAN WALCKIERS

KOENRAAD AMEYS

SABINE LIMBOURG

Ga ook naar onze website op www.lijstburgemeesterlennik.eu

BENIEUWD NAAR FAVORIETE PLEKJES IN LENNIK?   
MISSCHIEN OOK EEN IDEETJE VOOR EEN FIJNE ZOMER. 


