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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Welkom 

Wij wensen u van harte welkom bij de 

derde versie van onze digitale 

nieuwsbrief, de eerste Lennikse 

digitale krant. 

Deze nieuwsbrief zal op regelmatige 

basis verschijnen, abonneren kan via 

mail naar: info@lenniksetribune.be. 

Tevens zal u via de FaceBook-pagina 

van De Lennikse Tribune deze krant 

kunnen lezen. 

De Kwadraatraad 

Reeds bij het begin van deze 

legislatuur groeide bij onze fractie het 

idee om “de Kwadraatraad” op te 

richten. 

Ook in het Britse parlement wordt het 

principe gebruikt waar de oppositie 

een schaduwkabinet opricht om de 

regering op te volgen. 

Elk lid van de Kwadraatraad heeft 

eigen bevoegdheden, elk in zijn of 

haar interessegebied en met zijn of 

haar kennis van zaken. 

Bevoegdheden  

Verder in deze Lennikse Tribune vindt 

u de verdeling van de thema’s binnen 

de Kwadraatraad. 

Augustus 2013 

De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden: 

• Bruno Moens 
Bruno.Moens@lenniksetribune.be 

• Christel O 
Christel.O@lenniksetribune.be 

• Erik O 
Erik.O@lenniksetribune.be 

• Fried Ringoot  
Fried.Ringoot@lenniksetribune.be 

• Geert De Cuyper (fractieleider) 
Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be 

• Jasper De Bruyn 
Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be 

• Kristien Van Vaerenbergh 
Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be 

Onze OCMW-raadsleden: 

• Chris Van Belle 
Chris.VanBelle@lenniksetribune.be 

• Ernest Vankelecom 
Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be 

• Viviane Tielemans 
Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be 
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Het is intussen duidelijk dat het 

huidige Lennikse schepencollege 

aankondigingspolitiek heeft 

gekozen om de burger te 

informeren. 

Om de haverklap verschijnen er 

persberichten met al dan niet 

relevante informatie, soms over 

zaken waar nog geen beslissing 

is over genomen. 

Wedstrijd 

Men zou intussen niet verbaasd 

zijn indien ergens in één of ander 

achterkamertje van het Lennikse 

gemeentehuis een scorebord 

hangt met de namen van de 

leden van het college waar ze 

streepjes achter hun naam 

kunnen plaatsen telkens één van 

hen de pers haalt. De competitie 

moet hard zijn want reeds een 

aantal keer heeft één van de 

schepenen de pers gehaald met 

zaken die nog niet beslist waren 

op het moment van de 

aankondiging. Daarenboven 

hebben een aantal keer twee 

schepenen hetzelfde onderwerp 

aangekaart in de pers met 

diametraal tegenover elkaar 

staande visies.  

Oorverdovend stil 

Daarom is het ook zo opmerkelijk 

dat er over de invoering van de 

aanpassingen van de snelheids-

beperkingen geen enkele 

communicatie is gevoerd. Het is 

net een pure noodzaak om de 

burger hiervan op de hoogte te 

brengen. 

Geen enkel lid van het college wil 

zich blijkbaar verbranden aan 

deze onpopulaire maatregel. 

Fundamentele fouten in chaos 

Intussen blijkt dat er een aantal 

zware fouten zijn geslopen in het 

aanbrengen van de nieuwe 

borden.  

Wanneer men eind juli & begin 

augsustus van Lennik centrum 

naar Gaasbeek rijdt blijkt men 90 

km/u te mogen rijden, echter 

wanneer men terug naar Lennik 

rijdt over de ganse lengte slechts 

50 km/u. In de ene richting blijkt 

men 40 km/u sneller te mogen 

rijden dan in de andere richting. 

Gedurende dezelfde periode mag 

men op de Oude Brusselsebaan 

tussen de Rosweg en de 

Winkelstraat 90 km/u rijden 

wanneer men Lennik uitrijdt en 

slechts 50 km/u wanneer men 

Lennik binnen rijdt. 

De wegcode schrijft immers voor: 

“Wanneer binnen de zone een 

bebouwde kom is afgebakend, 

moet op het einde van de 

bebouwde kom het zonebord 

evenwel opnieuw geplaatst 

worden.” 

Reeds weken geen zone 30 

Nog opmerkelijker is dat in de 

huidige toestand de zone 30 in 

Lennik centrum volledig is 

verdwenen. Door geheel Lennik 

centrum blijkt 50 km/u van kracht, 

de Markt, het Masiusplein, de 

Schoolstraat én de schoolzones. 

Wanneer men Lennik binnen rijdt 

vanuit Gaasbeek vindt men geen 

enkele identificatie van zone 30. 

Indien u gelijkaardige fouten hebt 

opgemerkt aarzel niet om deze te 

melden aan: 

 info@LennikseTribune.be. 

Werd u geflitst in Lennik sinds de 

invoering van de nieuwe 

verkeersborden kan U ons dit 

ook mededelen.  

Wedstrijd aankondigingen loopt zich vast in het verkeer 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 2 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Geert 

mailto:info@LennikseTribune.be
mailto:info@LennikseTribune.be
mailto:info@LennikseTribune.be
mailto:Info@LennikseTribune.be


In een landelijke gemeente 

wonen betekent niet dat men de 

moderne stroom aan internet-

mogelijkheden dient te negeren.  

Vroeger was Lennik zeker en 

vast een voorloper in het gebruik 

van moderne technologieën. 

Lennik heeft zelfs ooit een prijs in 

de wacht gesleept voor haar 

gemeentelijke website. 

De prehistorie 

Vandaag lijkt het de huidige 

meerderheid te ontgaan dat mee 

zijn met de tijd het beste 

uithangbord is voor de gemeente. 

Twee voorstellen 

De Kwadraatraad heeft twee 

voorstellen gelanceerd. 

Enerzijds om draadloos internet 

te voorzien in het gemeentehuis 

zodat bezoekers, gemeente-

ambtenaren en gemeente-

raadsleden hiervan gebruik 

kunnen maken.  

Anderzijds werd voorgesteld om 

de dorpskernen van de gemeente 

van Wi-Fi te voorzien. Gelet op 

de snelle verspreiding van smart 

phones en tablets (momenteel 

worden er meer smartphones 

verkocht dan gewone gsm 

toestellen) zou dit een handige 

manier zijn om Lennik 

commercieel te promoten. Het 

bestaan van Wi-Fi in dorpskernen 

is handelsversterkend en de 

middenstand kan hiervan 

rechtstreeks genieten.  

Veelzijdige informatie 

Via de gemeentelijke Wi-Fi zou 

men rechtstreeks zijn inwoners 

en bezoekers kunnen informeren. 

Men zou informatieve en 

commerciële boodschappen 

kunnen versturen om de kosten 

te drukken. 

We moeten eerlijk zijn, we 

hebben het warm water niet 

uitgevonden, reeds in veel 

gemeenten in België en 

Nederland bestaat dit (onlangs 

vernam ik zelfs nog het bestaan 

ervan in een hele kleine 

Italiaanse gemeente). Dus 

stelden we ons de vraag: 

Waarom niet in Lennik?  

Voor de kostprijs moeten we het 

niet laten en een deel ervan kan 

worden gerecupereerd via 

reclame en dus kan de 

middenstand rechtstreeks mee 

genieten.  

Eéntonige reactie 

De enige reactie van de 

meerderheid was dat ze het nut 

niet inzien, zoals steeds bij 

voorstellen gelanceerd door de 

N-VA – Lennik² fractie.  

Wi-Fi 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 
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Verkeer naar Brussel ... Knopen ontwarren 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

De Lijn denkt reeds geruime tijd 

na over een aantal nieuwe 

tramverbindingen om de 

verkeersproblemen in en rond 

Brussel aan te pakken. Eén van 

de denkpistes onderzoekt de 

haalbaarheid van een nieuwe 

tramlijn tussen Ninove en 

Brussel. Verschillende tracés zijn 

mogelijk: via Ternat en Dilbeek, 

langs de Ninoofse Steenweg of 

dwars door Lennik. 

Onnodig te zeggen dat dit dossier 

van zeer groot belang is voor de 

mobiliteit in ons Pajottenland, en 

dat een uiteindelijke keuze voor 

het traject door Lennik een zware 

belasting zou worden voor ons 

aller leef- en woonkwaliteit.  

De Lijn beloofde de lokale 

besturen nauw te betrekken bij 

de keuze van de tramtracés. 

Grondige onderbouwing 

Reeds in het begin van dit jaar 

werd door onze fractie 

aangedrongen op een duidelijk 

standpunt van het gemeente-

bestuur in dit dossier. Eveneens 

werd voorgesteld om de 

gemeentelijke adviesraden bij de 

besprekingen te betrekken. 

Tijdens de Gemeenteraad kwam 

er geen duidelijk antwoord op 

onze vragen, en werd door de 

meerderheid enkel beslist het 

dossier door te verwijzen naar 

het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

De trein als alternatief 

In het kader van de mobiliteits-

problematiek werd eind juli door 

een aantal Burgemeesters uit 

onze streek (Anderlecht, Dilbeek, 

Gooik, Lennik, Ninove, Roosdaal 

en Ternat) een brief gericht aan 

NMBS en Infrabel met het 

verzoek een treinstation te 

voorzien bij de kruising van de 

Ninoofse Steenweg en het 

Gewestelijk Expresnet (GEN) te 

Schepdaal. Dit zou op korte 

termijn een verbetering van de 

verkeerssituatie moeten in de 

hand werken, en eventueel in 

een later stadium een 

aansluitingspunt vormen met de 

nieuwe tramlijn. 

Lange termijn 

De Lijn heeft intussen in haar 

Mobiliteitsvisie 2020, met 4 

verschillende tramverbindingen, 

beslist om de tram Brussel - 

Ninove de laagste prioriteit te 

geven en pas ten vroegste tegen 

2023 uit te voeren. 

Wij houden u op de hoogte… 
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Duur etentje voor senioren, en het kon anders! 
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De Lennikse Feesten komen er 

aan.  Tijdens dit verlengd 

weekend wordt Lennik in een  

feeststemming gedompeld door 

een hele rits aan activiteiten 

georganiseerd in samenwerking 

met een aantal lokale 

verenigingen, de Lennikse 

brandweer, verscheidene café-

uitbaters, ... 

Inkom € 17,00 

Het Open VLD en CD&V-

gemeentebestuur heeft beslist dat 

voor de eerste maal in de 

geschiedenis van de Lennikse 

Feesten de senioren dienen te 

betalen voor het Feest van de 

derde leeftijd. Voor de meesten 

onder hen is dit een heikel punt, 

dat bleek nog maar eens op de 

seniorenraad. Wanneer officieel 

het bedrag werd aangekondigd 

van € 17,00 per persoon werd 

iedereen even stil. De eerste 

reactie van de voorzitster was 

duidelijk: “Kan dat nu echt niet 

lager?”  

Conclusie is dat Lennik nu zelfs 

voor senioren niet langer een 

warme gemeente is 

Alweer het OCMW? 

Misschien denkt het bestuur net 

zoals over de vuilniszakken, toen 

verkondigde schepen Heidi 

Elpers (CD&V) (We citeren 

letterlijk!): “Als ze het niet kunnen 

betalen, moeten ze maar bij het 

OCMW gaan aankloppen”. 

Eénmalige zitpenning 

Op de vorige gemeenteraad 

stelde de Kwadraatraad voor aan 

alle gemeenteraadsleden om 

éénmalig de zitpenning te laten 

vallen en dit bedrag te gebruiken 

om de kostprijs voor elke senior 

met bijna € 10,00 te verminderen. 

Het zou de bijdrage gereduceerd 

hebben tot € 7,00, wat al een 

meer aanvaardbaar bedrag vormt.  

Dit voorstel was gemeend, de 

hele N-VA – Lennik² fractie stond 

hier achter. We bewijzen hiermee 

trouwens dat we wel degelijk 

bereid zijn te besparen, anders 

hadden we alleen maar de kaart 

van gratis getrokken.  

Repliek van de meerderheid 

Dat ons voorstel door de 

meerderheid bij monde van de 

fractieleiders Marie-Thérèse Van 

Der Velde (Open VLD) en Nestor 

Evens (CD&V) afgedaan werd als 

populistisch gezwets is niet te 

begrijpen. 

Hoe kan men er nog maar aan 

denken dit voorstel niet goed te 

keuren. Welk signaal geeft men 

als bestuur? 

Eigenlijke boodschap 

De meerderheid deelt eigenlijk 

aan de senioren volgende 

boodschap mee: “Vanaf nu moet 

U € 17,00 in plaats van € 0,00 

betalen maar wijzelf denken er 

nog niet aan om een beetje 

moeite te doen.” 

Toekomst 

De Kwadraatraad wenst elke 

Lennikenaar heel aangename 

Lennikse Feesten toe en hoopt 

van harte dat het Feest van de 

derde leeftijd dit jaar éénmalig 

betalend zal zijn. 
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Crisis en besparen 
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Veelgebruikte woorden de laatste 

jaren zijn ontegensprekelijk 

"crisis" en "besparen". Waarom 

zouden we niet beginnen te 

besparen op de werking van de 

gemeenteraad, het college en het 

gebruik van het gemeentehuis? 

Om dit te verwezenlijken dient 

men de werkmethoden op het 

gemeentehuis te evalueren, ook 

kleine besparingen kunnen 

bijdragen. 

Hoge werklast 

In een eerste evaluatie stelden 

we vast dat grote bundels 

documenten momenteel worden 

afgedrukt en gekopieerd op het 

gemeentehuis waarbij men al 

snel de 2.000 bladzijden over-

schrijdt. Vervolgens worden deze 

in briefomslagen gestopt en dient 

een gemeenteambtenaar deze te 

verdelen naar ongeveer 15 

adressen, dit zijn al snel een 

aantal uurtjes werk. 

Moderne technologie 

Momenteel zijn er veel 

efficiëntere en betere manieren 

om grotere documenten aan de 

gemeenteraadsleden te 

bezorgen. Uitnodigingen voor de 

gemeenteraad worden reeds 

enkele jaren via het elektronisch 

adres naar de gemeenteraads- 

leden verstuurd. Waarom zou 

niet alle communicatie via het 

internet worden bezorgd? 

Men zou kunnen beroep doen op 

de beschermde internet-

verbinding met de gemeentelijke 

website of het beschikbaar 

stellen op een andere beveiligde 

server, het versturen via gratis 

web toepassingen die vandaag 

dagelijks ook door multinationals 

veelvuldig worden gebruikt, ...  

Wanneer dit voorstel op de 

gemeenteraad door de 

Kwadraatraad werd gelanceerd 

viel de meerderheid uit de lucht. 

Het college reageerde in eerste 

instantie weigerachtig en 

verklaarde het dat ze de zaak 

eerst wilde onderzoeken op 

capaciteit en beveiliging. Op de 

eerstvolgende gemeenteraad zag 

men er al muziek in. Aan hen om 

de noten op de balk te krijgen. 
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Slechts de helft van de kinderen 

die vorig jaar geboren werden in 

Halle-Vilvoorde zal Nederlands 

als moedertaal hebben. In 

Vlaams-Brabant is dat 64,8% en 

in heel Vlaanderen nog 75%. Dat 

blijkt uit de nieuwe geboorte-

cijfers van Kind & Gezin.  

De cijfers bewijzen de 

toenemende "ontnederlandsing" 

in het Pajottenland. Ook in 

Lennik is er dus nood aan een 

echt Vlaams beleid. Van de 

Pajotse gemeenten liggen Lennik 

en Gooik het dichtst bij Brussel 

met het gevolg dat er ook hier 

een toename van Franstalige 

geboorten is. Minder goed 

bereikbare gemeenten zoals 

Pepingen, Herne en Galmaarden 

kennen daarentegen een stijging 

van Nederlandstalige geboorten. 

Affligem en Liedekerke, die 

vanuit Brussel vlot bereikbaar 

zijn, kennen een nog sterkere 

ontnederlandsing (-15 en -16%). 

Opmerkelijk is dat Ternat volgens 

deze cijfers nauwelijks last heeft 

van de Brusselse instroom. 

De globale cijfers in Halle-

Vilvoorde geven evenwel nog 

een vertekend beeld van de 

lokale situatie. Dat we er nog in 

de helft van de gevallen een 

Nederlandstalige moeder treffen, 

is te danken aan de gemeenten 

buiten de Vlaamse rand waar dat 

percentage beduidend hoger ligt. 

Zo is Nederlands nog bij 2,9% 

van de borelingen in Linkebeek 

de moedertaal. Ook in 

Drogenbos (4,1%) en Kraainem 

(7,5%) liggen de percentages erg 

laag. 

Daarnaast is er sprake van een 

dalende trend in Halle-Vilvoorde. 

In 2010 ging het nog om 54,8% 

Nederlandstalige moeders 

(51,5% in 2012), terwijl zich in 

heel Vlaanderen een daling 

voordeed van 77,1% tot 74,9%. 

In Dilbeek daalde het aandeel 

Nederlandstalige geboorten met 

12,6% tot 42%. Het aandeel 

Franstalige geboorten steeg er 

naar 34,8% (+8,7%) en het 

aandeel anderstalige geboorten 

komt uit op 23,2%. In Asse is de 

Nederlandstalige terugval nog 

forser, van 62,1% tot 44,6% in 

negen jaar. Zellik weegt zwaar 

op die cijfers met in 2012 amper 

20% Nederlandstalige geboorten, 

in 2010 zelfs nauwelijks 12,4%. 

In Sint-Pieters-Leeuw ligt het 

aandeel Franstalige geboorten al 

jaren hoger dan het aandeel 

Nederlandstalige, met als 

uitschieter het cijfer van 2011: 

54,8% Franstalige geboorten 

tegen 27,1% Nederlandstalige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Sint-Genesius-Rode en 

Drogenbos nemen vooral de 

allochtone geboorten toe, 

respectievelijk met 14% en 22%. 

In Linkebeek stijgt het aandeel 

Franstalige geboorten naar 

82,4%. 

Deze cijfers bewijzen dat 

Vlaanderen en zeker ook onze 

gemeente moet blijven inzetten 

op een degelijk Vlaams beleid en 

inburgeringstraject.  

Des te spijtiger dat we moeten 

vaststellen dat de Vlaamse reflex 

verdwijnt bij de huidige 

meerderheid van Open VLD en 

CD&V. Zo laat de gemeente na 

om het Nederlands op school in 

te schrijven in het school-

reglement, onze motie om de 

verbrusseling tegen te gaan werd 

weggestemd en voor het 

Lennikse OCMW is de kennis 

van de Nederlandse taal geen 

voorwaarde meer om een 

uitkering te krijgen. 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

‘Ontnederlandsing’ vraagt echt Vlaams beleid in Lennik 
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Verdwaalde verkeersborden 
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Zoals reeds eerder vermeld in 

deze Lennikse Tribune werden er 

onlangs nieuwe verkeersborden 

geplaatst in Lennik. 

Dat het chaos troef is en dat men 

klaarblijkelijk volledig het 

noorden kwijt is blijkt onder meer 

ook uit dit voorbeeld. 

Op vele plaatsen waar borden 

horen te staan, zijn ze nergens te 

vinden, terwijl men elders de 

indruk heeft dat verkeersborden 

verschijnen op de meest 

onmogelijke plaatsen. 

De bevoegde schepen heeft 

duidelijk nog wat te leren wat 

projectmanagement betreft. 

Bij dit voorbeeld komen enkele 

vragen opborrelen: 

- Hoe snel mag men rijden eens 

men dit verkeersteken is 

gepasseerd? 

- Met welk voertuig dient dit te 

gebeuren?  

- Is dit een voorteken dat de 

voetwegencommissie toch niet 

gaat ophouden te bestaan? 

- Waar kan men dit 

verkeersteken vinden in 

Lennik? 

Ter info: langs de achterzijde van 

dit verkeersbord vindt men de 

informatie dat men een zone 30 

binnen rijdt. 

De Scheerweidestraat, een smal 

doodlopend straatje van amper 

100 m, krijgt plots een zonebord 

50. Terwijl met de beste wil van 

de wereld met een regulier 

voertuig 50 km/u niet kan 

gehaald worden voor men het 

einde van het straatje bereikt. 
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Australië, de gedachte alleen al 

aan het land van kangoeroes en 

koala’s doet de meeste mensen 

dagdromen. Eén van de ultieme 

reisbestemmingen voor elke 

avonturier. 

 

 

 

 

 

 

Winter in Perth 

Vijf maanden geleden begon ik 

aan mijn Australisch avontuur. 

Vijf maanden lijkt lang, als je het 

zo zegt, al had ik de indruk dat de 

afgelopen vijf maanden voorbij 

zijn gevlogen. Ik kan me nog 

perfect herinneren hoe ik met 

Fréderic, mijn medestudent aan 

de hogeschool, klaar stond om te 

vertrekken. Samen, twee jonge 

twintigers, groen achter onze 

oren, maar met zin voor 

avontuur. Klaar om 5 maanden 

stage te gaan lopen in het F&B 

departement van het Hyatt 

Regency hotel in Perth. Eén van 

de betere hotels in Perth en met 

uitbreiding heel West-Australië.  

Ervaring 

Achteraf bekeken bleek deze 

stage niet alleen de perfecte 

afsluiter van onze studententijd, 

met het oog op onze toekomstige 

carrière. Het bleek ook een 

ongelofelijke ervaring en 

levensles te zijn. De dingen die 

wij hebben bijgeleerd op 

professioneel en op menselijk 

vlak zorgen ervoor dat we nu 

steevast aan iedereen aanraden 

om zelf een dergelijk avontuur te 

ondernemen.  

Home sweet home 

Een gevoel van opluchting 

overheerste toen we bij 

thuiskomst terug voet op 

Vlaamse bodem konden zetten. 

Niet alleen was er de blijdschap 

om iedereen terug te zien. Er was 

ook een gevoel van vreugde toen 

ik voor het eerst weer door het 

Pajottenland reed. Blijkbaar was 

er toch een soort van drang naar 

de heimat die ervoor zorgde dat 

ik blij was dat ik terug “thuis” 

kwam. 

De Kwadraatraad 

Ik sta dan ook te popelen om me 

weer bij de N-VA – Lennik² fractie 

te voegen en met vernieuwde 

moed en een pak extra levens-

ervaring het volgende politieke 

jaar aan te vatten.  
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In de Kwadraatraad worden de 

bevoegdheden toegewezen en 

verdeeld onder alle leden van de 

fractie. 

Door deze verdeling is het ons 

mogelijk om gedetailleerd 

onderwerpen op te volgen en met 

kennis van zaken te oordelen 

over bestuursdaden van het 

schepencollege. 

Professionalisme 

Deze professionalisering houdt in 

dat de kwaliteit van de 

oppositievoering verbetert en er 

een heel gedetailleerde en 

overzichtelijke opvolging gebeurt. 

Deze verdeling houdt natuurlijk 

niet in dat onze 

gemeenteraadsleden zich eng 

gaan vastbijten in hun 

onderwerpen. Leden van de 

Kwadraatraad zullen hun geest 

ook open houden voor 

onderwerpen die niet onder hun 

bevoegdheid vallen om zo 

collega's bij te staan indien nodig. 

Aangezien onze fractieleden 

geen medewerkers of 

ambtenaren ter beschikking 

hebben ter ondersteuning en 

administratie worden een aantal 

complexe verantwoordelijkheden 

aan meer dan één raadslid 

toebedeeld. 

De verdeling van de 

bevoegdheden werd in een 

overzichtelijke tabel gegoten en 

is terug te vinden op volgende 

pagina, deze zal in elke Lennikse 

Tribune verschijnen. 

Indien u ideeën, opmerkingen of 

klachten hebt aangaande één 

van de vermelde bevoegdheden 

kan u in de toekomst telkens 

onmiddellijk contact opnemen 

met de betrokken persoon van de 

Kwadraatraad of via 

Info@LennikseTribune.be 

Sinds 2010 ontvangt de laureaat 

afdeling Woord van de Academie 

van Lennik een beeldje “De 

Redenaar” uit de handen van 

Geert De Cuyper, voormalig 

schepen van cultuur. Dit 

kunstwerkje wordt steeds 

gemaakt door Hilde Lippens 

(echtgenote van Geert). Het 

huidige bestuur wenste met deze 

traditie te breken en voorzag 

vanaf dit jaar geen speciale prijs 

meer voor de laureaat Woord. 

Geert maakte van de succesvolle 

opendeur- en inschrijvingsdag 

gebruik om zijn teken van 

waardering te overhandigen aan 

de laureaat 2013, Thijs Van Roy, 

en dit in aanwezigheid van zijn 

leraar Willem Carpentier. Op 

deze wijze wordt de traditie 

verder gezet. Eerdere laureaten 

Woord waren Steve Cammaert, 

Jonas De Bruyn en Arthur Wijns. 

Erik 
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We willen via De Lennikse Tribune de 

Lennikenaar een platform aanbieden om 

creatieve ideeën, weetjes, grieven, ... over en 

door Lennik wereldkundig te maken, dit kan 

via mail naar: 

Info@LennikseTribune.be 
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