
Linden groet Linden 2018 

Jongerendagen ‘Linden groet Linden’ 

 Jongeren it i  e ing in La  n-Spanje 

 Jongeren van 16 t/m 21 jaar 

 21 - 30 juli 2018 

 en  e t   en de    en     aar en  oon  e in de ge eente   i   o   a  e    e   e  in o  de  o ende 

 o er een  e  e en  eer a e  a antie te  e  en in  a i i    an e, samen met leeftijdgenoten uit 

andere Europese landen? 

Meld je dan aan voor de jeugduitwisse ing  an ‘Linden groet Linden’! 

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 maart 2018. 

Jaar i    organi eert de  riend   a   and Linden groet Linden een   ro e e  ongeren it i  e ing   it 

 aar in La  n – Spanje. 

La  n  igt in de regio  a i i , in het noordwesten van Spanje, ten noorden van Portugal. Het is 

ongeveer 55 km van de bekende bedevaartsplaats Santiago de Compostella. 

La  n nodigt  an e  e  e riende ge eente 8 jeugdigen uit. Ook gaan er een of twee begeleiders mee. 

Onze bevriende Linden-gemeenten zijn: Linden - L   ee  in  e gi   Linden -  o  tein in   it  and  

 t   eorgen a   a de in  o tenri    La inde in  ran ri   en La  n    a i i  ) in Spanje. 

 o endien i  een groe   e gdigen  it  o  ing- er i   itgenodigd. 

Als er meer dan 8 aanmeldingen bij ons binnenkomen, wordt er geloot. 

De jeugddagen zijn van zaterdag 21 juli 2018 (aankomst) tot maandag 30 juli 2018 (vertrek). 

De reis wordt per vliegtuig gemaakt. Van de deelnemers wordt een geringe eigen bijdrage gevraagd. 

De jongerenuitwisseling wordt ondersteund door de Europese Commissie via het Programma Youth in 

Action. 

Kortom, een unieke kans om leeftijdgenoten uit andere Europese landen in een gezellige sfeer te 

ontmoeten, elkaar te leren kennen en waarderen en vriendschappen te sluiten! 

Dus heb je interesse, meld je dan uiterlijk 15 maart a.s. aan bij: 

Ton Keijzers 

T: 06 - 10662439 

E: apjlkeijzers@gmail.com  

Ook voor vragen kun je contact opnemen. 

Kijk ook op de site www.lindengroetlinden.nl en op Facebook: 

https://www.facebook.com/lindengroetlindenNL 

PS 

Het zou mooi zijn wanneer er weer deelnemers uit Linden zouden zijn. Want oorspronkelijk lag het 

Nederlandse initiatief in Linden. Er zijn nogal wat - inmiddels oudere- jongeren, die met heel veel 

plezier terugdenken aan leerzame gezellige en vooral vormende ervaringen. Het is vakantie maar ook 

iets meer. 
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