
            
 Beknopt  verslag

Maandag 20 juli: 
Om 12uur  ‘s middags, verwelkomden we in het 
station van Leuven, onze eerste deelnemers  De 
Spaanse jongeren, waren dan al  16 uren onderweg. 
Dank zij Kirsten en Willy De Dycker,die vlot 
Spaans spreken,voelden ze zich vlug thuis in het 
verre Belgica.
In het Lindens Ontmoetingscentrum werd, 
onder militair- en politietoezicht,een mugshot 
gemaakt van iedere deelnemer; een geslaagde 
kennismaking, met onze monitorenbegeleiders. 
Een T-shirt,een naambordje met vlag en land, 
en een programmaboekje later was het ijs 
gebroken,….neen gesmolten.
Een broodjesmaaltijd,prima verzorgd door Kristel 
en Paul,bracht iedereen samen aan tafel.
14.30u  De Nederlanders gaan oppikken aan het 
station? Wuivende armen trokken onze aandacht, 
wat dacht je, van op een terrasje,…..van er snel bij 
zijn gesproken.
 16.30u  aankomst van de Duitse deelnemers. 
Vorig jaar waren we daar te gast, we beleefden 
er gastvrije dagen. Ook voor hen  een hartelijk  
welkom en blij weerzien.
 18.00u  de Fransen,met z’n twaalven,van een 
enthousiaste groep gesproken,we konden toch geen 
twee enthousiaste jongeren teleurstellen,….dus 
namen we ze er extra bij.
 20.30u  als laatste, kwam de Oostenrijkse groep 
toe, na het ingangsritueel,lieten we lasagne 
aanrukken want op dit uur nog bij  de gastfamilies 
langsgaan, dat zou te laat worden.
Door de “speeddating” die onze jongeren 
bedachten,kon iedereen op korte tijd met iedereen 
kennismaken. Nadien deden muziek en party 
toestanden de rest.
 
Dinsdag 21,onze nationale feestdag. Op het 
programma stond: voorbereiden Europa avond, 
Linden dorp verkennen,lunch,Linden games,doop 
tot Lindenaar, een douche,een lekkere maaltijd 
bij de gastgezinnen.’s Avonds stelde iedere groep 
via een ludiek toneeltje, zijn land en cultuur voor. 
Nadien gezellig praten,iets drinken,ontspanning.
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  Woensdag 22, een dag in het kader van 
verkeersveiligheid. De kantelwagen,de promillebril en 
de crashtestsimulator,zullen iedereen  zeker bijblijven.                                                                                              
Als lunch een lekkere spaghetti,geleverd via de Sleutel. 
Nadien sporten op de Lubbeekse sportvelden,dank u 
gemeentebestuur. Heen en terug met “De Lijn”, een 
geslaagde dag.

  Donderdag 23, regen was de spelbreker voor de 
fi etstocht naar de plas in Rotselaar. Dan maar het 
noodprogramma: gezelschapspellen en een fi lm in 
de voormiddag,met De Lijn,naar de Sportoase,in 
de namiddag. Van een probleem geen sprake,een 
goedgevulde dag.

     Vrijdag 24, bezoek aan Bokrijk. Verdeeld over drie 
groepen en via de wedstrijd “Duel”,maakten ze kennis 
met ons verleden.In de namiddag,het natuurpark “De 
Lieteberg” in Zutendaal, waar het blote voetenpad een 
aparte belevenis was. Er werd leute en plezier gemaakt.
Moe na zo een dag, neen toch. “ Beleuvenissen    
tropical” maakte de dag compleet,en de nachtbus bracht 
allen goed en wel terug,…..maffen.

   Zaterdag 25, via een wandeltocht met opdrachten 
naar Leuven. Lunchen in Alma 2. In de namiddag 
maakten ze,  via een fotozoektocht, kennis met de 
belangrijkste gebouwen en bezienswaardighededag 
maakten ze,  via een fotozoektocht, kennis met de 
belangrijkste gebouwen en bezienswaardigheden van 
Leuven, samen terug met De Lijn.
Opgefrist, verwelkomden we om 19u onze gastgezinnen 
op een gezellige en geslaagde B.B.Q. Hartverwarmend 
die samenhorigheid.

 Zondag 26, op stap met de gastfamilies,heel het land 
werd doorkruist om aan onze jonge gasten de mooiste 
en interessantste stukjes  België te tonen.
Uren,hebben onze moni’s, Ynge,Maarten,Joris,Simon
,Geert,erin gestoken. Hoeveel fi guranten er meededen 
weet ik  niet,maar wat ik wel weet is dat iedereen dit het 
meest geslaagde nachtspel vonden, dat ze ooit hadden 
meegemaakt.

  Jeugddagen 2009,  van 20 tot 29 juli  in   
              Linden-Lubbeek, België.


