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GRIS ALV-vergadering 16 september 2021 

Agenda: 

 

1. Goedkeuring verslag ALV 10 juni 2021 en nieuwe ledenlijst 

2. Verslag bijeenkomst uitgebreide kern op 26 augustus 2021 

3. Update Halaai Xale (Astrid) 

4. Financies: 

a. Overzicht uitgaven 2021 (Michiel) 

b. Aanvraag werkingskrediet Amnestygroep Lubbeek 

c. Aanvragen projectsubsidies 2022 en vraag betalingsbewijzen 2021 (Geert en Michiel) 

d. Nog geen officieel antwoord op onze officiële voorstellen budget 

5. Opvolging lidorganisaties: Refugee Walk op 3.10 (Christine), update Halaai Xale (Astrid), andere? 

6. Afrikafilmfestival op 8 oktober (Guy) 

7. Bibliotheekactie globaal plan (Pieter en Guy) – sluit aan bij voorstel Jos Swinnen (zie verslag ALV) 

8. Week van de duurzame gemeentes en h-eerlijke markt op 25.09 (Geert en Michiel) 

9. Vrijetijdplatform (Bieke) 

10. Artikels infoblad 

11. Varia en nieuwe data 
 

 

Aanwezigheden: 
Stemgerechtigde leden 

  

Aanwezig:  Astrid Costermans, Marianne Costeur, Christine D’aes, Jos Corveleyn , Johan Fla-

mez, Magda Heireman, Helene Huybens, Dirk Maes, Pieter Sermeus, Guy Spren-

gers, Jos Swinnen, Luc Vandegaer, Bieke Verlinden 

Verontschuldigd: Barbara Brugmans, Valentijn De Smedt, Wouter Gevaerts, Julie Hendrickx, Lies-

beth Smeyers 

Niet-stemgerechtigde leden 
 

Aanwezig:  Anne Bongaerts, Miep Dehennin 

gemeente: Michiel Awouters (ambtenaar IS), Geert Bovyn (schepen IS) 

 

Verontschuldigd:  Kirsten Baeyens, Johan Van Engeland 

 

Uitgenodigd:   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grislubbeek.be/


 
 

Verslag ALV 16 september 2021  www.grislubbeek.be   

2 

 

 

Voor het eerst sinds maart 2020 weer een fysieke vergadering, wat Miep Dehennin de kans geeft om in een 

voorstellingsronde iedereen te leren kennen. Zij is een gepensioneerde verpleegster die al 10 jaar in Lubbeek 

woont en omwille van haar interesse in internationale samenwerking door de Open VLD is afgevaardigd in 

de GRIS. 

 
 

1. Goedkeuring verslag ALV 10 juni en nieuwe ledenlijst: 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. De nieuwe ledenlijst is enkel ter informatie meegestuurd, de 

voorzitter vraagt om deze niet te gebruiken ten persoonlijke titel. Alle mails aan de ganse groep worden 

enkel door de voorzitter en in BCC verstuurd. 

2. Verslag bijeenkomst uitgebreide kern op 26.08 

Unanieme goedkeuring van het verslag. 

3. Update Halaai Xale: 

Voorstelling door Astrid en Pieter.  

Ter herinnering: Halaai Xale betekent ‘Welkom kinderen’. Kartong, de plaats waar het project loopt, ligt 

in het Zuid-Westen van Gambia, het kleinste land van Afrika. De idee voor het project is zeven jaar gele-

den gestart op vraag van de plaatselijke gemeenschap om in te zetten op een groentetuin. 

Vandaag zijn er vijftien families zelfstandig actief, de vrouwen doen in de praktijk alles zelf met een 

klein budget. Halaai Xale heeft enkel een stuk grond gekocht en een waterput geplaatst. Zowel de orga-

nisatie, de verdeling als de bewerking van de grond is volledig in handen van de plaatselijke vrouwen. 

Groentezaden worden van hieruit geleverd, o.a. tomaten gedijen er zodanig goed dat er zelfs vanuit de 

hoofdstad vraag naar is. Het leveren van groenten aan de markten levert extra inkomen op. Om uitbrei-

ding van grond te realiseren zijn palmbomen moeten sneuvelen, maar ook daar zijn sluitende afspraken 

gemaakt om per verloren boom er drie nieuwe te planten. Uit noodzaak is gezorgd voor (mannelijke) be-

waking. 

De vrouwen zijn heel fier op al hun realisaties, door de tuin zijn ze financieel onafhankelijk van hun man 

voor de inrichting van het huis, of voor de zorg voor de kinderen. 

Tweede luik van het project is de kinderopvang, gestart begin 2019. Dagelijks worden 26 kinderen (tus-

sen 0 en 6 jaar) opgevangen, ook hier organiseren de vrouwen alles zelf. Taakafspraken zijn duidelijk 

naar tijd en invulling, maximale zorg voor de kinderen maakt dat er duidelijke afspraken zijn naar hygi-

ene, naar voeding, naar onderwijs en naar actief bezig zijn. Alle kinderen, zowel van de opvang als van 

de school krijgen elke dag een ontbijt (vooral op vraag van de leerkrachten) en een middagmaal. 

Eind oktober 2020 is Halaai Xale van start gegaan met de school, weliswaar van hieruit begeleid door 

Corona. Er zijn twee klasjes opgestart met elk maximaal 20 leerlingen, er zijn gediplomeerde leerkrach-

ten aangeworven, er zijn leerplannen uitgewerkt (combinatie van Europese en Gambiaanse doelstellin-

gen rond schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en vaardigheden). Materiaal dat hier is afge-

keurd werd overgebracht naar Kartong, en wordt zelfs verdeeld over omliggende scholen. 

Tevens is een (eerste) schoolbus gekocht om de toegankelijkheid voor de school bereikbaar te maken 

voor gans het dorp.  

Elk schoolkind betaalt € 5,4 per maand, de opvang kost € 0,6 per week. Het volledige schoolproject is 

zelf bedruipend. 

Toekomstige projecten: betere watervoorziening, die ook voor de omgeving nuttig kan zijn, wat betekent 

dat dit een kostelijk project is dat in drie fases moet gerealiseerd worden. Daarnaast is een opslagplaats 

in opbouw, en wordt een schaduwplaats gemaakt. 

Corona heeft (ook daar) de prijzen doen stijgen met meer dan 30%, bijgevolg is de armoede ook geste-

gen. De gevolgen van de klimaatverandering zijn eveneens zichtbaar geworden: meer stormen, ‘droog’ 

regenseizoen. 

http://www.grislubbeek.be/
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Astrid heeft voor de eerste maal een offerfeest meegemaakt, wat emotioneel ingrijpend was. Het is een 

feest van vergiffenis en verbondenheid aan mekaar. Honderden mensen komen samen om te bidden, om 

te offeren (rituele slachting van een ram), om te eten. 

Er is een website gecreëerd waarop informatie, activiteiten en nieuwsbrieven te lezen zijn,  

www.halaaixale.be  

 

4. Financies:  

a. Overzicht kredieten 2021:  

i. H-eerlijke markt: € 3500, maar moet nog plaats vinden. 

ii. GRIS zelf: € 200, in eigen beheer. Hiervan is € 50 betaald voor de website. 

iii. Toegestane werkingssubsidies gezinnen (= een ambtelijke verwoording maar bedoeld 

wordt de sponsoring): € 1200: geen uitgaven in 2021 

iv. Toegestane subsidies: valt boekhoudkundig samen, met een totaal van € 17100  

1. Subsidies voor Noord-activiteiten in Lubbeek:  € 2300: geen uitgaven in 2021. 

2. Projectsubsidies: € 14800. 

Het CBS heeft beslist dat - voor dit jaar – overschotten van de budgetten op het 

einde van het jaar worden overgedragen naar de projectsubsidies. 

b. Projectsubsidies 2021: 

De aanvragen werden afgesloten eind oktober 2020, een goedgekeurd advies is in maart 2021 

bezorgd aan het CBS, maar zal pas op de gemeenteraad van eind september worden voorgelegd, 

nadat het werd goedgekeurd in de commissie. Het college heeft al beslist dat bij goedkeuring de 

€14800 (evenredig aan het aantal projecten) wordt doorgestort, en dat eventuele overschotten 

nadien apart worden overgeschreven. 

De voorzitter refereert opnieuw naar de drie vragen die op 12 maart 2021 aan het CBS gesteld 

waren en waarop nog steeds geen schriftelijk, formeel antwoord is gegeven. 

➢ Voorzien van een groeipad (eventueel via een begrotingswijziging ) om het bedrag per 

aanvrager min of meer stabiel te houden. Is in het CBS afgekeurd, maar hiervan is geen 

officieel verslag, wel een mail van de ambtenaar, met de beslissing van het college, wat 

voor de gemeente geldt als een formeel antwoord. 

➢ Opheffen tussenschotten: voor nieuwe aanvragen binnen een uitgeput subbudget kan een 

beroep gedaan worden op resterende middelen bij een ander budget. Wordt in beraad 

gehouden. Moet iedere keer opnieuw aangevraagd worden. 

➢ Voorzien van de mogelijkheid om de niet opgebruikte middelen van 2021 toe te voegen 

aan het bedrag voor de projectsubsidies voorzien voor 2021. Is goedgekeurd. 

c. Projectsubsidies 2022: 

Op dit moment is nog maar één aanvraag binnen (WSM). De voorzitter roept dringend op om 

tegen eind oktober een projectaanvraag in te dienen. Belangrijk is dat de aanvraag gedaan wordt, 

aanvullingen zoals een financieel plan kunnen later toegevoegd worden. 

d. Subsidie voor Noord-activiteiten in Lubbeek:  

Slechts één aanvraag van de Amnestybriefschrijfgroep Lubbeek voor een bedrag van € 300, dat 

besteed is aan de rechtstreekse kosten voor briefpapier, omslagen en vooral postzegels. 

De ALV keurt deze aanvraag goed. De voorzitter bezorgt een advies aan het CBS. 

Een tweede aanvraag van de VBS Sint-Martinus voor een activiteit– weliswaar voor de totale 

kostprijs, wat niet de bedoeling is en dus moest aangepast worden -  werd ondertussen ingetrok-

ken. 

e. Betalingsbewijzen voor projectsubsidies: 

De financiële administratie vraagt dat voor de goedgekeurde projectsubsidies betalingsbewijzen  

of facturen ten bedrage van de bekomen subsidie worden aangeleverd als bewijs van de ge-

vraagde financiering. 

http://www.grislubbeek.be/
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Na de discussie op de GRIS-kern van 26 augustus is aan de schepen gevraagd om klaarheid te 

scheppen in deze kwestie, zelfs om een financieel verantwoordelijke uit te nodigen op deze 

ALV. Voor de ALV blijft het onduidelijk wat precies gevraagd wordt: facturen? Betalingsbewij-

zen? Globaal? Gedetailleerd? Is het formaliteit? 

Antwoord schepen: elke vrijetijdsvereniging moet ieder jaar een fiscaal verslag aanleveren, ge-

baseerd op de subsidies die verkregen zijn, om te bewijzen dat die gelden besteed zijn waarvoor 

ze zijn aangevraagd. Niet zoals in het verleden dat uit het jaarverslag hierover enige informatie 

kon gevonden worden. 

Opmerkingen ALV:  

➢ Sommige vierdepijlers doen aan enveloppefinanciering, daarin zit niet exact het aange-

vraagde bedrag. 

➢ Betalingen, aankopen en dergelijke die plaatselijk gebeuren, bijvoorbeeld in Afrika, kun-

nen onmogelijk opgevraagd worden. 

➢ Bij anderen wordt de subsidie van Lubbeek aan een grotere pot van subsidies toege-

voegd, waardoor een detail niet meer te achterhalen is. 

➢ Nogmaals de opmerking aan het CBS dat er te veel tijd verloren gaat tussen het moment 

van indienen van ons advies en van de goedkeuring op de gemeenteraad. Een aanvrager 

kan onmogelijk bewijzen aanleveren zonder te weten of en voor welke bedrag de subsi-

die goedgekeurd werd. Bovendien moet na die goedkeuring wel snel een bewijs geleverd 

worden opdat de betaling kan gebeuren. 

➢ Vraag naar duidelijkheid (een reglement): wat wordt nu exact bedoeld? Wat moet aange-

leverd worden? Wie beslist of de geleverde documenten volstaan? Om willekeur te ver-

mijden wordt best een lijst van regels of criteria opgesteld, als was het maar om bij wij-

ziging van bestuur op die afspraken te kunnen terug vallen. 

➢ Het Dagelijks Bestuur zal zich nogmaals buigen over deze kwestie. 

Volgende mededeling is na de goedkeuring van de projectsubsidies op de gemeenteraad van sep-

tember gedaan: 
Vooraleer we de subsidies kunnen uitbetalen, hebben we per organisatie één 

of meerdere betalingsbewijzen nodig ter waarde van minstens  1.057, 47 

euro. Dit mogen bankafschriften, kassabonnen, etc. zijn.  

5. Opvolging lidorganisaties:  

a. Refugee walk op zondag 3 oktober 2021: ter herinnering: het opzet voor deze sponsorwande-

ling is begonnen omdat Vluchtelingenwerk Vlaanderen sinds 2017 geen federale subsidies meer 

ontvangt, maar wel nog via giften geld kan innen. Refugee walk werkt samen met verschillende 

humanitaire partners, onder meer Artsen zonder Grenzen, Dokters van de wereld, Vluchtelingen-

werk Vlaanderen, en andere Brusselse humanitaire organisaties. 

Sponsoring van de Refugee Walk gaat naar het project ‘startpunt’, waar vluchtelingen die hier 

toekomen een eerste juridisch advies en wat basisinformatie over opvang krijgen. Daarnaast is er 

een project ‘Ananas’ voor jongeren, met het accent op bewustwording, zelfredzaamheid en der-

gelijke. 

Er zijn twee stapformules: eentje vanuit het centraal event in Leuven, en een tweede - als gevolg 

van het succes van vorig jaar -  in Lubbeek zelf. Er kan gekozen worden tussen 10, 20, 30, of 40 

km met eveneens de keuze welk traject kan afgelegd worden. De inschrijving gebeurt algemeen 

via www.refugeewalk.be, waar je kiest voor een lokaal team (bvb. Shelter from the storm), of  je 

kan zelf een groep aanmaken. De inschrijving kost € 5, maar er moet voor minstens € 100 spon-

sorgeld aangebracht worden. Vrijwilligers voor hulp op de stopplaatsen of op het einde melden 

zich bij Christine. Het parcours wordt meegedeeld zodra het gekend is. 

Sponsoring kan - zoals het subsidiereglement van de GRIS bepaalt - via de gemeentelijke web-

site aangevraagd worden. De Dagelijks Bestuur geeft hierover advies, het CBS beslist over de 

http://www.grislubbeek.be/
http://www.refugeewalk.be/
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toekenning. 

De schepen laat verstaan dat aanvragen tot sponsoring mogen gebeuren, maar dat het college ze 

ook dit jaar zal weigeren, hij roept in deze op tot minder commotie dan bij de vorige editie. De 

voorzitter is van oordeel dat een discussie moet kunnen, als er maar duidelijke en geargumen-

teerde antwoorden volgen. 

b. Nicamigos vzw – Anne Bongaerts: 

Sinds Anne verhuisd is, is ze de voeling met Lubbeek en de GRIS wat verloren, ze probeert in 

Leuven ‘binnen te geraken’. Ze dankt alleszins iedereen voor de samenwerking en voor de kans 

om haar project voor te stellen en mee te ondersteunen. 

In Nicaragua is het onder het dictatoriale regime van president Ortega zeer moeilijk werken. De 

oppositie werd neergeslagen en Ortega zal opnieuw verkozen worden. De ngo’s zitten in een 

moeilijk parket en worden geviseerd door de regering. Erkenningen voor ngo’s worden afgeno-

men, de plaatselijke werking verloopt hierdoor zeer moeilijk, zelfs Oxfam is zijn erkenning 

kwijtgeraakt. Het internationaal vliegverkeer is geminimaliseerd, wie zich verzet wordt het land 

uit gezet of gevangen genomen, enz. Vanuit België kunnen geen fondsen doorgestuurd worden 

omdat de banken geviseerd worden. Nicaragua komt weinig in het nieuws en is daardoor een 

‘vergeten’ land. Covid is nu heel erg, daardoor is de toestand nog dramatischer geworden. 

De ALV dankt Anne voor de mooie samenwerking en vraagt om toch verder informatie rond ac-

tiviteiten door te sturen. 

6. AFF 2021, stand van zaken door Guy: 

➢ Met de gemeente zijn alle elementen overlopen en goedgekeurd.  

➢ De flyers voor de avondvertoning zijn geleverd, ze worden ter plekke verdeeld, Michiel bezorgt 

pakketjes aan de BIB en aan de gemeentelijke basisscholen. Jos levert ze aan de VBS Linden, 

Guy aan VBS Lubbeek. De flyer wordt ook elektronisch doorgestuurd aan alle leden. 

➢ De officiële AFF-affiche en onze eigen informatie-banner zijn samengevoegd tot een A3-affiche. 

60 affiches worden verdeeld bij handelaars, gemeentezalen en privé. 

➢ Twee scholen hebben geantwoord: GBS Binkom en VBS Lubbeek, met in totaal 80 leerlingen. 

GBS Linden sluit ook aan met 90 leerlingen. 

➢ Voor een organisatie met minder dan 200 personen zijn er geen specifieke Coronaregels meer 

van toepassing. 

➢ De opstelling van de zaal gebeurt door de gemeente, klaarzetten tentoonstelling en opvang kin-

deren vanaf 8u30, ’s avonds vanaf 19u. De infoborden worden aan de loods afgegeven, 14 dagen 

vooraf. 

➢ Een bestelling ter waarde van € 200 is goedgekeurd, wordt besteld bij wereldwinkel Kessel-Lo, 

en ook door hen geleverd bij Guy. 
 

7. Bibliotheekactie, globaal plan (Chris, Pieter en Guy) 

Twee verschillende werkgroepjes hebben al nagedacht over de mogelijkheid die de BIB biedt om een 

platform aan te reiken aan de GRIS en zijn leden, om hun projecten bij een breder publiek kenbaar te 

maken. 

Kort samengevat zou dit bestaan uit een tentoonstelling, die start met een openingsavond, nadien uit een 

reeks van lezingen. Er wordt niet gemikt op het eigen publiek, maar op een ruimere bekendmaking.  

Het openingsmoment moet met inschrijvingen omdat het aantal toeschouwers beperkt is (60-tal). De ten-

toonstelling is openbaar gedurende enkele weken. De periode januari-februari 2022 is weerhouden. Mo-

gelijk kan niet elk jaar een periode van twee maanden gereserveerd worden. Er moet rekening gehouden 

worden met andere organisaties of met de beschikbaarheid van materiaal. Anderzijds kunnen lezingen of 

voorstellingen altijd gebeuren gedurende het jaar en buiten de openingsuren van de BIB. 
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Concreet:  

➢ De BIB nodigt uit en is contactpersoon voor de gemeente, via de schepen. 

➢ De GRIS zorgt voor een plan van aanpak, bepaalt de doelstellingen en werkt het concept uit. 

➢ Financieel: kosten verbonden aan de praktische uitwerking zijn voor de BIB, privé-kosten ver-

bonden aan eigendom van een project zijn voor de leden zelf of voor het (beperkte) budget van 

de GRIS 

➢ Chris, Pieter en Guy willen de werkgroep trekken, Bieke, Jos S, Jos C, Astrid, Dirk, Johan stel-

len zich kandidaat om mee te helpen, maar alle projecten die zich willen voorstellen zullen be-

trokken worden. De verslagen worden naar de ganse GRIS doorgestuurd, zodat iedereen op de 

hoogte blijft. 

➢ Datum eerste werkvergadering: dinsdag 21 september om 19u. 

8. Week van de duurzame gemeente en H-eerlijke markt  op zaterdag 25 september 2021: 

a. Duurzame gemeente:  

i. Van 16u tot 17u, in zaal Libbeke, voorafgaand aan de H-eerlijke markt. 

ii. Op het initiële voorstel om Els Hertogen uit te nodigen voor de voorstelling van haar 

boek, is het CBS niet ingegaan maar heeft de burgemeester zijn partijgenoot Zuhal De-

mir in haar functie van minister van omgeving uitgenodigd. 

iii. De week van de duurzame gemeente start met het hijsen van de vlag op 20 september. 

Het CBS stelde voor om Els Hertogen in die week alsnog uit te nodigen, bijvoorbeeld in 

de bibliotheek, maar dit is in de praktijk niet haalbaar. 

iv. Voor de H-eerlijke markt is een flyer in gans Lubbeek bezorgd, enkel voor de viering 

van de duurzame gemeente moet ingeschreven worden, wat kan via de website van de 

gemeente. Een uitnodigingsmail is verstuurd naar de adviesraden. 

v. Programma: cfr. website gemeente Lubbeek en van VVSG, waarop alle gemeentes terug 

te vinden zijn onder de rubriek ‘Week van de duurzame gemeente’. 

1. Inleiding door de burgemeester: wat is een duurzame gemeente? 

2. Schepen Geert Bovyn: SDG’s en het begrip duurzaamheid in het algemeen -  

waar staat Lubbeek op basis van een gemeentelijk onderzoek voor de SDG’s 

water, lucht en aarde - het klimaatactieplan Lubbeek. 

3. Viering van dertien duurzaamheidsambassadeurs, geselecteerd op basis van ver-

diensten die passen in dit kader, waarvan enkelen zijn voorgesteld door de 

GRIS: Craywinkelhof – Manege Waterhof – Natuurpunt Lubbeek – scholenge-

meenschap Lubbeek – Groendienst-IGO Lubbeek – Hartje Hageland – Eoster – 

Tobi’s tuin – Horenbos – Mama Depot – Halaai Xale – Kisangani vzw – Mwana 

Ukundwa. 

4. Zuhal Demir krijgt nadien het woord. 

b. H-eerlijke markt:  

i. Vanaf 17u tot 21u.  

ii. Een twintigtal standhouders zijn integraal goedgekeurd door het CBS. Een zevental zijn 

lid van de GRIS. Dit jaar zijn er geen specifieke eetstanden, enkel een ijsaanbod. 

iii. Kinderanimatie gebeurt door Kip van Troje. Pieter Cooreman (Lubbeekse muzikant) 

treedt op. 

iv. Aan de deelnemers is gevraagd om hun engagement/verkoop te koppelen aan de vooraf 

bepaalde criteria, die echter enkel betrekking hebben op de SDG-pijler Planet die het 

thema is van de viering van de duurzame gemeente (zie hoger). Niet elk lid van de GRIS 

voldoet specifiek aan deze criteria, maar uiteraard is een link met een van de overige 

veertien SDG’s aanvaard. Duurzame aspecten zijn in elk van de SDG’s terug te vinden. 

v. De opstelling start om 13u, om klaar te zijn tegen 15u30. 

http://www.grislubbeek.be/
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9. Vrijetijdsplatform: update door Bieke Verlinden. 

Ter herinnering: dit platform is gekomen ter vervanging van een aantal adviesraden, zoals cultuur, sport 

en senioren.   

Na een aantal voorbereidende vergaderingen is op basis van verschillende interesses een platform sa-

mengesteld met vijf burgers, aangevuld met drie ambtenaren die gedurende een tot drie jaar in dat plat-

form blijven. Na elk jaar mag er gewisseld worden. Het platform is een schakel tussen vrijetijdsideeën 

van burgers en het college. Info of vragen aan dat platform kunnen via de gemeentelijke website. Alles 

wordt door het platform uitgewerkt: werkgroep nodig? Enquête? Contacten? Plannen? De ambtenaren 

consulteren het college, in de hoop dat er een vlotte bilaterale wisselwerking ontstaat. Het is dus geen 

klassieke adviesraad meer, want ook zonder een bevoegde schepen of een beleidsdomein.  

Het huishoudelijk reglement, dat mee door VVSG is opgesteld,  komt ter goedkeuring op de gemeente-

raad. 

Officieel start het vrijetijdsplatform op 4 december 2021 met een participatieve avond. 

De ALV hoopt dat op deze manier de participatiegraad in Lubbeek verhoogt. 

10. Varia en nieuwe datum: 

➢ Infoblad: cfr vorige ALV met de vraag naar het indienen van artikels door de GRIS zelf (omdat lid-

organisaties zelf niet meer mogen publiceren). 

Antwoord gemeente: voor geen enkele vereniging, ook niet voor de GRIS als adviesraad, is er aparte 

ruimte voorzien. Elk artikel dat wordt ingediend wordt door de redactieraad bekeken en al dan niet 

goedgekeurd. 

➢ Het Mamadepot bestaat één jaar, met een viering op zaterdag 18 september. 

➢ Op 30 september is er een open MAR-vergadering, inschrijven moet vόόr 24 september. 

➢ Zondag 10 oktober: klimaatmars in Brussel onder de naam: ‘Back to the climate’, georganiseerd 

door o.a. 11.11.11. 

➢ Zondag 24 oktober: Repaircafé van Transitie in de VBS Sint-Martinus. 

Nieuwe datum: 

ALV: donderdag 2 december 2021. In de refter van het gemeentehuis 

 

Verslag: Guy Sprengers 

http://www.grislubbeek.be/

