
Uitnodiging WERELDMARKT  

Zondag 14 juni vanaf 14 u 

Op het kasteeldomein in de Binkomstraat te Lubbeek 

  

Beste, 

 

Op zondag 14 juni houden we met 15 Lubbeekse verenigingen een heuse 

WERELDMARKT vanaf 14 u op het kasteeldomein in de Binkomstraat in Lubbeek. Iedere 

organisatie stelt zichzelf en zijn project voor met informatie, artisanaat, muziek, spelen, hapjes, 

versnaperingen, enz. 

We sluiten hiermee aan op het 200ste verjaardagsfeest van Het Oktaaf van Lubbeek. Het hele 

programma hiervan vind je in de bijlage. 

Met deze uitnodiging willen we je graag wat meer informatie geven over onze standen en 

activiteiten. 

Er zullen 12 Lubbeekse derdewereldgerelateerde organisaties aanwezig zijn. 

- Het klaprozenproject voor de Palestijnse Circusschool en het antipersoonsmijnenproject 

APOPO.  joris_devlieghere@hotmail.com  

- Wereldsolidariteit (guy.sprengers@telenet.be ) en de 11.groep Lubbeek 

(piet.laga@skynet.be )met hun jaarthema over sociale zekerheid wereldwijd  

- Steunpunt Integratie Asielzoekers SIAL is een vrijwilligersorganisatie en organiseert  

begeleiding van vluchtelingen in en rond Lubbeek  christine.daes@telenet.be 

- Broederlijk Delen met hun infocampagne mia.ulens@belgacom.net  

- Mwana Ukundwa ondersteunt een weeskinderenproject in Rwanda dirk.maes15@telenet.be 

- Vzw Kisangani steunt het Plattelandsontwikkelingsproject in Kisangani (Congo) 

rina.wouter@telenet.be  

- Fifala steunt projecten rond vorming, scholing & gezondheid van jongeren & volwassenen in 

Mali. magdaheireman@hotmail.com 

- Fairytale Verkoopt faire producten gemaakt door vrouwengroepen uit Kenia, Ecuador, Peru, 

Nepal en India. barbara.brugmans@telenet.be 

- Hands in Action HIA. Een aantal Belgisch-Filipijnse gezinnen besloten om de handen in elkaar 

te slaan om het thuisland beter te kunnen ondersteunen. info@handsinaction.be  

- HalaaiXale steunt de kinderen van een  schooltje in Gambia costermans.astrid@gmail.com 

- Corazones Unidos ondersteunt kinderen en volwassenen met een handicap in Nicaragua 

annebongaerts@hotmail.com  
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Daarnaast zijner nog infostandjes van  de BIB (lubbeek@bibliotheek.be  ), natuurpunt 

Lubbeek bennylhomme@hotmail.com en de transitiegroep Lubbeek ancarens@gmail.com  

 

Wat valt er verder nog te beleven op de markt? 

Al deze standjes worden verbonden door een QUIZ voor kinderen. Elke stand heeft 2  of 3 vragen 

genoteerd op het deelnemingsformulier. Iedere deelnemer krijgt een klein prijsje. 

Aan de klaprozenstand zal Jef kleine klaproosjes vervaardigen. De transitiegroep heeft een 

messenslijper uitgenodigd. Aan de standen van de BIB en SIAL is er kinderanimatie voorzien. De 

11.groep Lubbeek  nodigt een muziekpedagoge uit voor een drumcirkel. 

Dit is al een mooi aanbod, maar de parochieploeg van het Octaaf voorziet verder ook nog een 

schminckstand, ballonnenmakers, clowns, luchtkussens, een weggeefmarkt, een fanfare  en om 16 u 

een meebrengpicknick! Kijk daarvoor nog even in hun gehele programma in de bijlage! 

 

We hopen u op 14 juni te mogen verwelkomen. 

 

Johan Flamez 

johan.flamez@belgacom.net  
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