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Verslag Europadagen – werkvergadering in Lalin, Spanje 

Town Twinning Meeting LINDENS  

(Living IN a Democratic, Egalitarian and Non-violent Society) 

26 to 30 oktober 2016. 

 

Samenvatting 

De conferentie was zeer goed georganiseerd door Julio Varela. De organisatie had zeer 

duidelijk de steun van de burgemeester en van het gemeentebestuur. Het hoogtepunt van de 

meeting was de inhuldiging van het bord” Lalin-groet-grüβt-salue-saúda-Linden”. Een 

belangrijk onderdeel waren de presentaties van iedere delegatie over goede praktijken van 

burgerschap in tijden van crisis. De werkvergadering liet toe enkele knelpunten op te lossen.  

 

De delegatie van Lubbeek bestond uit: Jos 

en Patty Rombouts, Willy en Magda De 

Dycker, en Hugo Simoens, die de 

gemeente vertegenwoordigde. (Luc en 

Hilda Schepers waren ook ter plaatse, maar 

zijn in allerijl terug naar huis gekomen 

omwille van een plotse ernstige zieke in de 

familie.)  

 

Belangrijkste beslissingen 

1. Het programma voor de volgende jaren, met aanduiding van het organiserend land: 

Jaar Jeugdtreffen Europadagen – werkvergadering 

2017 Oostenrijk  

2018 Spanje Frankrijk 

2019 Frankrijk  

2020 Duitsland Oostenrijk 

2021 België  

2022 Nederland België 

2023 Oostenrijk  

2024  Duitsland 

 

2. Het jongerentreffen in Oostenrijk wordt georganiseerd van 2 tot 11 augustus.  

 

3. De werkvergaderingen en de Europadagen worden in de toekomst samen 

georganiseerd, en dit om de twee jaar. 



2 
 

 

4. De discussie over de terugbetaling van de reisonkosten voor het jongerentreffen is niet 

opgelost geraakt en de bespreking was tamelijk tumultueus. Ik denk dat de voorlopige 

afspraak is dat het organiserend land vooraf duidelijk zegt wat plan zij zullen 

gebruiken. 

 

5. Manu Pélé is de nieuwe internationale voorzitter voor de volgende twee jaren. 

 

6. Ieder land zou best een organigram van het bestuur opsturen aan de andere landen. In 

dat organigram zouden staan, de naam, functie, adres, telefoon, email, foto. 

 

7. Duitsland en Oostenrijk organiseren samen een jaarlijks golftornooi en de golffanaten 

van de andere landen worden daarop uitgenodigd. De onkosten worden gedragen door 

de individuele deelnemers.  

 

8. Duitsland organiseert van woensdag 6 tot zondag 11 juni 2017 een beroepstreffen met 

als thema gezondheid en sociale zaken. Zij zouden de andere landen aangeschreven 

hebben in juni 2016 of er interesse voor deelname zou zijn. Er worden 6 personen per 

land verwacht. 

 

9. De toeristische dienst van Lalin zoekt toenadering tot de toeristische diensten van de 

andere landen. Het voorstel zou zijn om éénmaal per jaar toeristische informatie te 

sturen aan de contactpersoon van de andere landen, die dat dan lokaal kan gebruiken 

in zijn stad/gemeente. 

 

10. In zijn conclusie lanceerde Julio Varela de vraag over de democratische participatie in 

Europa. Wat kennen we van Europa? Wat Europa willen we in de toekomst? 

Waarvoor dient het Europeër te zijn? De Europadagen van Lalin-groet-grüβt-salue-

saúda-Linden, wat zijn dat eigenlijk? 

Beschrijving 

Dag 1 

De hoofdzetel van de vergadering was de “Pazo de Linares”, een gerestaureerd herenhuis in 

de omgeving van Lalin. We begonnen met een rondgang door het Pazo, dat nu een museum 

voor marionetten herbergt. Echt de moeite waard. 

De werkvergadering was in twee delen gesplitst, op donderdag en zaterdag. Na het welkom 

werden de overleden leden herdacht: Franz Hahnn en Ambros Klammer van Oosterijk, Jean-

Robert Lafosse van Frankrijk en Paul Wöbling van Duitsland.  

De goedkeuring van het verslag van de laatste vergadering in 2014 in Cuijk nam enkele dagen 

in beslag omdat het eerst niet beschikbaar was. Dan werden het jeugdtreffen in Lubbeek 

(2015) en in Cuijk (2016) besproken. Nederland had een mooie beschrijving en liet een 

fotomontage afrollen. Omdat wij onervaren zijn en vooraf de agendapunten niet wisten, 
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hadden wij geen documentatie bij, en hebben we het verslag verbaal gegeven (een geschreven 

document is nadien opgestuurd naar de internationale contactpersonen van iedere delegatie.) 

Het programma voor de volgende jaren is hierboven aangeduid. De algemene consensus was 

dat de frequentie van de jaarlijkse werkvergaderingen te veel was, en er is voor gekozen om 

tijdens de Europadagen een halve dag uit te trekken voor de werkvergadering. Het nut van 

videoconferenties werd niet verder besproken. De laatste Europadagen waren in Lubbeek in 

2010 en de volgende staan dus geprogrammeerd in 2022. 

Oostenrijk en Duitsland spanden samen om het jeugdtreffen te organiseren in het begin van 

augustus, omwille van jongeren die betrokken zijn in een muziekfestival. Dit stuitte op felle 

tegenstand van Frankrijk (augustus is de tijd voor de familievakanties), België en Nederland 

(vele jongeren studeren nog en willen de maand augustus gebruiken om examens voor te 

bereiden voor de maand september.) Het bleek dat de data voor 2017 al vastlagen en dat 

Oostenrijk er niets meer aan kon veranderen. Vanaf 2018 zou het jongerentreffen dan 

plaatsvinden in de tweede helft van juli, alhoewel Duitsland en Oostenrijk vasthielden aan het 

“principe” dat het gastland de data bepaald. Oostenrijk heeft nog geen thema voor het 

jongerentreffen van 2017 vastgelegd. 

Ik heb dan het punt over de transparantie van de terugbetaling van de reisonkosten ter sprake 

gebracht, en dat bracht heel wat discussie mee, wat dan overgeheveld werd naar de zaterdag. 

Julio bracht het nieuws dat de bijdrage van Erasmus+ voor de reisonkosten verhoogd zijn: 

 180 Euro voor de afstand (in Distance Band) tussen 100 en 499 Km (vroeger 80 Euro), 

en 

 275 Euro voor de afstand (in Distance Band) tussen 500 en 1999 Km (vroeger 170 

Euro).  

Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk willen dat de terugbetalingen aan iedere delegatie gebeuren 

op basis van de  Distance Band. En dat zij de overschot die ze zo bekomen kunnen gebruiken 

voor het dekken van andere onkosten zoals bv het terugbetalen van (een gedeelte van) de 

reisonkosten aan deelnemers van Europadagen. 

België, Nederland en Spanje willen dat de terugbetalingen aan iedere delegatie gebeuren op 

basis van de reële reiskosten na afgifte van de reisbewijzen. Het lijkt voor ons meer 

solidariteit in te houden omdat in het voorstel van de drie andere landen bv. Spanje altijd zal 

moeten bijleggen omwille van de hogere reisonkosten vanuit het verder afgelegen Lalin.  

Het laatste woord is hierover nog niet gesproken, denk ik, en de voorlopige afspraak (als ik 

het goed begrepen heb) is dat het organiserend land vooraf duidelijk zegt wat plan zij zullen 

gebruiken. 

Na de lunch was het nieuwe stadhuis van Lalin de hoofdattractie. Dit stadhuis is pas 

ingehuldigd in 2013 en heeft allen maar ronde muren. Het is architectonisch zeer 

spraakmakend. Het is mooi, speciaal, maar er zijn wel vragen over de efficiëntie van de 

ruimtes.  
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De burgemeesters of vertegenwoordigers 

van de gemeenteraad van iedere delegatie, 

werden officiëel ontvangen in het cabinet 

van de burgemeester waar Hugo Simoens 

het geschenk van de gemeente Lubbeek 

overhandigde (een klaproos van de 

Lubbeekse kunstenares Anita Huybens 

http://klaprozen.be/de-klaprozen/) 

 
Nadien werd het thema van de Europadagen aangesproken “burgerschap in tijden van crisis”. 

De rode draad was de terreur die de inwoners van Galicië gevoeld hebben tijdens de Spaanse 

burgeroorlog (1936-1939), en de repressie nadien, waardoor 500.000 Spanjaarden uit hun 

land gevlucht zijn. De eerbetoging aan de slachtoffers van de repressie door de militaire 

rebellen tijdens de Spaanse burgeroorlog zette de toon, gevolgd door presentaties over 

burgerparticipatie in crisistijd.  

Nicolas Cassaras is schepen van sociale zaken in Lalin, en hij schetste de situatie sinds de 

bankencrisis. In 2008 waren er 8% werklozen, en in 2011 was dat opgeklommen tot 21%, wat 

een verschrikkelijke sociale schok meebracht, waarvoor de bevolking niet voorbereid was. 

Verscheidene jongeren trokken weg uit de streek. De situatie was dat er geen traditie van 

solidariteit was en dat men verschillende programma’s heeft moeten opstarten. 

Een eerste presentatie door de delegatie van Lalin handelde over de vrijwilligers organisatie 

“O mencer “, die a-politiek en a-confessioneel is en die samenwerkt met het gemeentebestuur 

van Lalin. Het doel is sociale exclusie te vermijden voor personen die nergens anders terecht 

kunnen. Ze steunen op 30 vrijwilligers en 60 steunverleners. Ze delen per jaar 45 ton voedsel 

uit aan 212 families, vooral immigranten. Ze ondersteunen ook een 60-tal kinderen met 

schooltaken en gezondheidszorgen. 

Hugo Simoens maakte een zeer positieve indruk, niet alleen door handig van het Frans naar 

het Duits en/of Engels te zweven, maar ook door de inhoud van zijn opgemerkte presentatie 

over de werking van het O.C.M.W., over de opvang van de vluchtelingen in Lubbeek , en de 

bijdrage van de jongeren in de begeleiding van de kinderen tijdens de grabbel/swap op het 

plein.  

De Duitse delegatie sprak ook over de vluchtelingen, en gaf aan dat er in Linden-Holstein 

geen vluchtelingen wonen, maar wel ongeveer 250 zijn opgevangen in de regio. Hij sprak 

over vrijwilligers, taallessen, maar ook over samen-op-café-gaan, over een zomerfeest, en gaf 

als uitsmijter mee “Nur eine solidarische Welt kann eine gerechte und friedvolle Welt sein.” 

De Franse delegatie sprak ook over vrijwilligerswerk, zoals voedsel- en kledinghulp, de Resto 

du Cœur (waarvan 70 families gebruik maken), en hulp aan een 250 jongeren met schoolwerk 

en culturele activiteiten. Ze vonden dat de hulp goed gestructureerd was. 

http://klaprozen.be/de-klaprozen/
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Linden nabij Cuijk sprak over de het integraal plan van de stadsontwikkeling in Linden, met 

zorg voor de jongeren, de ouderen, de recreatie in de nabijgelegen plassen, het 

gemeenschapscentrum, en de taxi-oproepdienst als publiek transport. 

Dag 2 

Vroeg op voor de busreis naar Vigo door het heuvelachtige landschap in de omgeving van 

Lalin. Dan lang bezoek met langdradige Spaanse gids (plus vertalingen in het Duits en in het 

Frans) aan de eilanden Sint Simon en Sint Antonis, die eerst bewoond werd door hermieten, 

dan in 1500 door een Fransiskanerklooster, die verjaagd werden door piraten, dan 

verscheidene eeuwen geen activiteiten, en dan een concentratiekamp tijdens de Spaanse 

burgeroorlog, nadien een leprozerij in 1950. Nu is het dus een museum-site en cultureel 

centrum. 

Het programma stelde een debat voor over ervaringen met vluchtelingen, maar er is geen 

debat gehouden. Wel hebben we een voorzetting gehad van de presentaties over 

burgerparticipatie. Eerst Oostenrijk met een presentatie over de opvang van een 30-tal 

vluchtelingen in huizen daarvoor gehuurd door een private hulporganisatie “Caritas …” De 

bewoners zijn twee families en tien mannen, en de inspanningen voor integratie berusten op 

taalcursus, scholen, sport, theater “versta je mij”, en een cultureel feest in het 

gemeenschapshuis. 

Nadien kwam Alain Michaux van Frankrijk aan het woord met zijn ervaring en betrokkenheid 

met de opvang van Soudanese vluchtelingen. Hij toonde een documentaire van een half uur 

over de ervaringen van 52 vluchtelingen die in November 2015 weg moesten uit Calais en de 

lokale burgemeester werd gedwongen  die op te vangen in een vakantiehuis in het 

nabijgelegen dorp Mauzac. De film toont dat er veel publieke weerstand is, hoe Alain op 

doktersbezoek gaat met enkele vluchtelingen en hoe de vluchtelingen betrokken worden in 

een project voor het zuiver maken van de oevers van een riviertje. Het blijkt dat nu, na een 

goed half jaar, de vooroordelen van de bevolking aan het wegebben zijn. De conclusie is wel 

dat de steun van het publiek cruciaal is. 

Alain bracht verder hulde aan de vluchtelingen van de Spaanse burgeroorlog die in 1939 

opgevangen zijn in Lalinde. Na een warme ontvangst kwamen er toen ook moeilijkheden 

(schrik om werk af te pakken – schrik voor communistische ideeën). Nu leven er nog enkele 

families in de streek en hebben zich volledig geïntegreerd. 

Dag 3 

Voortzetting van de werkvergadering met de resultaten zoals hierboven aangegeven.  

Op het einde van de voormiddag worden de dankwoorden aan de burgemeester van Lalin Mr. 

Rafael Cuiña Aparicio uitgesproken: 

 Willy Köster van Duitsland, voormalig burgemeester, en nu voorzitter van Linden 

grüβt Linden 

 Mien van Hoek, Nederland, voorzitster van Linden groet Linden 



6 
 

 Alain Michaud, Frankrijk, (hij spreekt vlot Spaans). Hij benadrukt dat de 

aanwezigheid van de burgemeester zeer belangrijk is. Trouwens, Mr. Christian 

Bourrier, burgemeester van Lalinde, maakt deel uit van de Franse delegatie. 

 Franz Hochstöger, burgemeester van St. Georgen Am Walde, kent Linden grüβt 

Linden al sinds zijn schooltijd en is ermee opgegroeid. 

 Hugo Simoens benadrukte de spirit van samenwerking. 

Willy Köster nam nogmaals het woord om het organiserend team te bedanken, en sprak over 

het bouwen aan een sterker Europa, over het verbeteren van de levenskwaliteit van de burgers 

en over de hoop dat meer gelijkheid voor iedereen in Europa werkelijkheid wordt. 

Mr. Rafael Cuiña Aparicio sloot daarop de vergadering. 

Het hoogtepunt van de conferentie was de inhuldiging van de gedenkplaat ” Lalin-saúda 

Linden” in het park aan de oever van de rivier Rio Deza. De plechtigheid werd opgeluisterd 

door traditionele muziek gebracht door Os Trasnos de Doade van Lalin (naar het schijnt 

waren het elfen).  

 

Het diner samen met alle deelnemers en hun gastgezinnen was een mooi slotakkoord, De 

jongeren (Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en Nederland) kregen een overdonderend applaus 

voor het brengen van de flashmob dans die ze in Cuijk ingestudeerd hadden. 

Dag 4:  Terug naar huis. 


