
Het Sint Maartensvuur voor de 30ste keer in Lubbeek tvv 11.11.11 

 

1988 was het startjaar van de allereerste lokale 11.11.11 actie in Lubbeek. 

Dat jaar en de daaropvolgende jaren werd de omhaling gedaan met een 

heuse Sint Maartensstoet. Sinte Metten reed te paard, karren en trekzakken 

volgden en voetvolk ging aanbellen voor de omhaling. Uit elke 

windrichting vertrok één stoet. Deze vier stoeten ontmoetten elkaar in het 

centrum van Lubbeek waar de omgehaalde centen werden geteld en ten 

afsluit een groot Sint Maartensvuur werd aangestoken. De stoeten gingen 

slechts enkele jaren mee maar het Sint Maartensvuur werd behouden en 

werd uitgebreid tot een gezellig samenzijn met sprekers en attracties. Zo 

kregen we meerdere malen Jef met zijn vlagzwaaien, de stokkendansers 

van Henk en kwamen meerdere muzikanten accordeon spelen. Er werd in 

groep gezongen tot laat in de nacht. 

Maar met de jaren verjongde en veranderde het publiek en werd de vraag 

naar sprekers en attracties kleiner. Sindsdien kwam het initiatief meer in 

handen van de jeugdverenigingen: de scouts en de KLJ van Lubbeek die 

hiervoor samenwerken. De scouts organiseert al al die jaren een 

boswandeling annex bosspel en de KLJ zorgt voor het nagelkloppen en de 

jeneverbar. De Amnestygroep Lubbeek zorgt voor de hapjes. Telkens ging 

de opbrengst integraal naar de ontwikkelingsprojecten van 11.11.11. 

 

Dit jaar werd dus voor de 30ste keer het Sint Maartensvuur gehouden aan 

de scouts en KLJ lokalen in de binkomstraat te Lubbeek 

Het thema van de actie luidt 'Steun 11.11.11. en help mee om de grondoorzaken van 

migratie en vluchten aan te pakken, om te zorgen voor een menswaardige opvang van 

vluchtelingen en het uitbouwen van een rechtvaardig migratiebeleid' 

 

Lubbeek steunde die actie met de jaarlijkse deur aan deur omhaling  en de 

opbrengsten van het Sint Maartensvuur (Lubbeek), de spaghettislag 

(Linden) en Pellenberg Buurt (Pellenberg). 

Op die manier betuigde de Lubbeekse bevolking al voor de 30ste keer zijn 

solidariteit met 11.11.11. actie. Waarvoor hartelijk dank! 

Contact johan.flamez@telenet.be   
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