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Beroepsgroepentreffen 11 tot 16 Oktober 2008 Linden - St Georgen am Walde 
Oostenrijk. 
  
                       Twee jaarlijkse vergadering met als thema gezondheidzorg en organisatie 
   Na een voorspoedige reis,van toch een kleine 1000 km,kwamen we met onze zevenkoppige 
delegatie aan te Linden-St Georgen am Walde. 
Afspraakplaats,de Rode Kruispost,waar we ontvangen werden door de comitéleden en de 
gastgezinnen, een hapje en een verfrissing stonden klaar.Op de Nederlanders na die met een 
spoorwegstaking in eigen land te maken kregen, en een uurtje vertraging hadden was voor alle 
delegaties de reis volgens plan verlopen. 
    Zondagmorgen kregen we een receptie aangeboden door de burgemeester, Leopold 
Buchberger en de gemeenteraadsleden,van onze gemeente Lubbeek werd een mooi fotoboek 
aangeboden wat zeer geapprecieerd werd,dank aan ons gemeentebestuur. 
    Ik ga me hier beperken tot een overzicht van het programma,u kan een uitgebreider verslag 
lezen op onze webside. 
  Zondagnamiddag :demonstratie Brandweer en Rode Kruis 
  Maandag :huisartspraktijk, Rode Kruis centrale Perg. 
  Dinsdag :Pro Mente verzorgingscentrum in Rainbach,Diakoniewerk te Gallneukirchen. 
  Woensdag :Seniorum Bad Kreuzen,begeleid wonen (serviceflats) in St Georgen am 
Walde,dorpswandeling. 
  Donderdagmorgen terugreis. 
    Het was een zeer leerrijke kennismaking met Oostenrijkse gezondheidszorg die in hoofdzaak 
georganiseerd word door het Rode Kruis 
  
  In 2010 is het aan onze vereniging om het beroepsgroepentreffen over onze gezondheid en w 
elzijnzorg te organiseren,voor die gelegenheid doen we nu reeds een oproep aan gastgezinnen 
en actieve medewerkers. 
  
  Voor de toeristen,onze zustergemeente Linden- St Georgen am Walde is gelegen ongeveer 
halfweg tussen de stad Linz en Wenen ,Mülhlviertleralm, Oberoostenrijk, het is een lichtgolvende 
rustige landelijke streek waar het zeker goed toeven is.Verblijf en eten zijn er niet duur, op  onze 
webside vind je een paar adressen van comité leden die gastenkamers en of appartementen 
verhuren. 
                                                                              Voor Linden groet Linden,Luc Schepers. 
 
   Kijk op   www.lindengroetlinden.be  
 
      Bestuur               -Betty Depret :  tel.0495 50 56 40     betty@bettydepret.be 
                                          -Fille Meurrens: tel 016 622196  
                                         - Flor Oyen:       tel. 016 25 56 26      flor.oyen@scarlet.be 
                                          -Luc Schepers:  tel.016 622802        luc-schepers@skynet.be 
                                          -Guido Van Hoof tel 016 62 04 32   guido.van.hoof2@telenet.be 
                                           Roger Dehouwer 016 25 88 07        rogerdehouwer@hotmail.be 


