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Verslag werkvergadering van 10 tot 14 oktober 
2007 in Lalin-Gallicië-Spanje.

De Belgische delegatie voor de werkvergadering van
  Linden groet Linden in Lalin (Spanje)bestond uit:
-vertegenwoordigers vanuit de vereniging: Luc Schepers,   
Hilda Van Buyten, Magda Bisson en Willy De Dycker. 
 vertegenwoordigers van ons gemeentebestuur,

 de heer en mevrouw Daniël Noë en Jaqueline De Tita.
We werden, samen met de 23 andere deelnemers uit 
Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Duitsland , zeer hartelijk 
verwelkomd door de heer Nicolas Varela Garcia, lid van 
de gemeenteraad van Lalin en door de voorzitster van het 
Spaanse comité mevrouw Patricia Martinez Rodrigues.

Werkvergadering:
A. De notulen van de werkvergadering in St Georgen
 Am  Walden (Oostenrijk  2006 )werden goedgekeurd.
B. De jeugdstages in Lalin Spanje 2006 en Lalinde      
Frankrijk 2007 werden als zeer positief ervaren.
C. De activiteiten voor 2008 werden door de   
respectievelijke landen voorgesteld:

1. De jeugdstage:
 -datum: van 20 tot 29 juli 2008;
 -de leeftijd van de deelnemers werd bepaald:  van       
  15 tot 20 jaar;
 - 8 jongeren +2 begeleiders worden uitgenodigd.
 -thema’s: natuur en ecologie,drugs en alcohol.

 Linden-Holstein ligt op een dertigtal kilometer van de 
Noordzee..

Jongeren kunnen zich vanaf nu reeds 
kandidaat stellen.

2. De Europese dagen zullen doorgaan in Lalinde-
Dordogne Frankrijk einde juni 2008.

3. De themadagen gaan door in St.Georgen Am Walden 
Oostenrijk in oktober 2008 en zullen  sociale aspecten 
behandelen (verpleging, ouderenzorg e.d.)

 Diversen:
* Linden-Holstein-Duitsland wil  graag kontakten leggen 
tussen muziek- en zangverenigingen en denkt ook aan 
uitwisselingen van scholieren en studenten. Er was 
eveneens  de vraag om over geloof en religie te praten.
* De 6 Lindens zullen in de toekomst meer samenwerken 
naar Europa en de overheden toe, internet en e-mail laten 
toe dat de kontakten vlot en vlug verlopen.

Slot:
 Het hele internationale gezelschap was zeer tevreden 
over het vlotte verloop van de werkvergadering en het 
inrichtend comité werd dan ook uitvoerig en hartelijk 
bedankt .
Het Spaanse comité liet ons kennismaken met hun regio 
en hun cultuur.
De ontvangst in de gastgezinnen en hun lekkere 
gerechten waren een geweldige ervaring ook aan hen 
onze welgemeende dank.

                                                               Uw verslaggever,
                                                               Luc Schepers

Nieuwe leden en medewerkers zijn steeds nodig en 
van harte welkom. Aarzel niet en vraag gerust meer 
inlichtingen bij onze bestuursleden, kijk ook eens op onze 
website .     


