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Bij het vertrekJuli 2007
Europese jongerenontmoetingsdagen van 20 tot 29 
juli in Lalinde, Dordogne  (Frankrijk)

Het is een zeer geslaagde ontmoeting geworden tussen  53 
jongeren van 15 tot 18 jaar, uit 6 dorpen 
uit 6 Europese landen (Nederland, Duitsland, Oostenrijk, 
Spanje, België en organiserend land Frankrijk) met als 
naam Linden.

Linden in Dordogne, Frankrijk, blijkt het eerste versterkte 
dorp (in het Frans een “Bastide”)
 van Frankrijk te zijn. Het werd reeds vermeld in 1242 en 
telt momenteel ± 3000 inwoners
Onze kampplaats, La Maroutine, bevond zich naast het 
rugbyveld (rugby is een zeer succesvolle sport in de regio) 
en op wandelafstand van het dorp.
De dagen waren zeer goed georganiseerd; verschillende 
sporten stonden op het programma o.a. voetbal, basket, 
volley, zwemmen, kanoën maar ook een natuurzoektocht 
met gemengde samengestelde groepen (zes landen) bege-
leid door een ezeltje.

Ook het cultuuraanbod was zeer gevarieerd met onder an-
dere een bezoek aan:
- de historische hoeve du Parcot in het bos van le Double;
-de cisterciënzer abdij van Echourgnac; 
-het authentiek gemeubelde kasteeel van Lanquais;
- het versterkt kasteel met leertuin en mandjesmakerij 
van Limueil aan de samenvloeiing van de Vezere en de 
Dordogne; 
- de gerestaureerde en als museum ingerichte papiermolen 
van Couze;
-de moderne papierfabriek van Ahlström waar 24u op 24 
en 7 dagen op 7 gewerkt wordt en waar 350 soorten papier 
gemaakt worden;
- de grotten van Proumeyssac;
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-een avond traditionele muziek en dans met de groep
 “Hysope” en het afsluitend spektakel “ les Tradigordines” 
in het dorp, werkelijk een complete onderdompeling in de 
Franse cultuur.

We werden ontvangen door het gemeentebestuur van 
Lalinde, door een lid van “le conseil general de la 
Dordogne“ en ook door een afgevaardigde van de Europese
 Gemeenschap die met een kwis de werking van de Euro-
pese instellingen verduidelijkte. 

We danken hierbij de talrijke gastfamilies waar we voor het 
avondeten terecht konden en waar we de typische keuken en 
de specialiteiten van de Perigord leerden kennen.

Volgend jaar (juli) gaat de jeugdontmoeting door in Duits-
land, Linden-Dittmarsen. Jongeren mogen zich hiervoor nu 
al kandidaat stellen.
Voor 2009 , wanneer de jongerendagen hier bij ons in  
Linden-Lubbeek doorgaan, zoeken we en hebben we nood 
aan gast gezinnen en medewerkers die open staan voor dit    
                           initiatief  en die jongeren willen ontvagen.
.                                                                                              
                                                                         Luc Schepers                                                                                            
                                                        voor linden groet linden

Interesse?  Neem contact op:

-Betty Depret :  tel.0495 50 56 40     betty@bettydepret.be
-Kris Bastiaens: tel. 016 62 37 75     bastiaens.kris@skynet.be 
-Flor Oyen:tel.  016 25 56 26            flor.oyen@scarlet.be
-Luc Schepers: tel.016 622802          luc-schepers@skynet.be
-Guido vanhoof tel 016 62 04 32      guido.van.hoof2@telenet.be
-Roger Dehouwer 016 25 88 07        rogerdehouwer@hotmail.be
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