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

 Beknopt  verslag deeel 2.

Een dikke profi ciat,aan allen,niet voor dit alleen 
voor dit nachtspel,  maar voor alles wat jullie 
gepresteerd hebben.

 Maandag 27, bezoek aan “Living Tomorrow” in 
Vilvoorde. Een blik op hun toekomst,verwondering 
alom.
Na het middagmaal,op bezoek in het Europees 
parlement,waar bleek dat onze jonge Europese 
burgers zeer goed op de hoogte waren,van de 
evolutie van de Europese gemeenschap. Zij wisten 
zelfs waar en wanneer er vooruitgang en nieuwe 
akkoorden gemaakt werden.
Met het Atomium, de Grote Markt en Manneke 
Pis,werd ook met onze hoofdstad kennisgemaakt.

Dinsdag 28,voorbereiding van het 
afscheidsfeest,bonte avond.

SURPRISE! ……onze regionale T.V.zender 
ROB,kwam een reportage maken van onze 
jeugduitwisseling. Een prachtige reportage 
werd het. Van ieder land werden de jongeren 
gevolgd,en in beeld gebracht;  tijdens hun 
voorbereiding op het afscheidsfeest,via interviews 
en sfeerbeelden,en de apotheose,  allen samen, 
juichend achter het spandoek van” Linden groet 
Linden”. Het is een mooie herinnering,waar 
we nog dikwijls zullen aan terugdenken,en van 
genieten.
Dank u wel,ROB tv,met Tomas Van Uffelen en Raf 
Lehaen.
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De afsluitende avond werd een grandioos feest,onze 
gastfamilies genoten met volle teugen..
Hun jonge gasten, hadden reeds lang hun hart gestolen.

De uitwisseling werd  een succes
-------------------------------------------------------------------
 Het is fi jn te zien hoe men na 10 dagen aan mekaar 
gehecht is;dat is de geweldige ervaring van Linden 
groet Linden.

 Overigens viel er geen enkel incident,te melden,onze 
jonge Europeanen,zijn een toonbeeld van vriendschap 
en verstandhouding,profi ciat.

We willen in het bijzonder onze gastgezinnen 
bedanken,voor het warme onthaal van de jongeren en 
hun begeleiders.
 We leerden u allen kennen als fi jne positieve mensen,en 
willen graag ons organisatiecomité uitbreiden,en zo 
samen, Linden groet Linden tot een werkelijk unieke 
vereniging bestendigen.

 Aan al onze medewerkers onze oprechte dank.

                                        Verslaggever Luc Schepers    


