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Europadagen Sankt Georgen am Walde(Oostenrijk) – 25 tot 29 mei 2022  

 

 

Het thema van de bijeenkomst is “Jongeren 

met toekomst voor Europa” met de focus op 

“Jeugdwerk in de gemeenten” 

Woensdag 25 mei 

Bijna 1.000 Km, veel wegenwerken aan de Duitse Autobahn, het doet deugd wanneer we in de late 

namiddag aankomen op het marktplein van Sankt Georgen am Walde (waarvan Linden een 

deelgemeente is). De Autobahn verlaten we in de omgeving van Linz, en de laatste 40 Km rijden we 

in een heuvelig landschap, waarin het opvalt hoe mooi alles onderhouden is, de landerijen, de 

tuintjes, de wegen. 

 

 

Op het marktplein is het direct duidelijk dat de 

jumelage “Linden groet – grüβt Linden” hier 

nog zeer krachtig leeft, met de 

herdenkingsborden van de jumelage 

gemeenten op een zeer prominente plaats. 

 

Het welkom door de burgemeester, Heinrich Haider, is dan ook zeer hartelijk. Bier, gebrouwen in het 

lokale Linden, verfrist onze dorst. De autoriteiten van Sankt Georgen am Walde  en van de 

gemeenten van Opper-Oostenrijk hadden dan al een Europa-conferentie afgewerkt met als thema 

“Europees jeugdwerk in de gemeenten”. Daarin was het samenwerkingsproject van de jumelage 

“Linden groet Linden” , gesteund door het Europese Erasmus + programma, uitgebreid aan bod 

gekomen. 

 

We werden opgevangen door onze gastfamilies en konden verder kennis maken tijdens het diner in 

het gastgezin. 
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Het welkomgeschenk bij aankomst is een mooie rugzak in de kleuren van de jumelage vereniging en 

natuurlijk ook met het logo. Daarenboven een professioneel naamkaartje, altijd handig bij het 

aanspreken van nieuwe of hernieuwde kennissen. In de rugzak vonden we het programmaboekje, 

een flesje lokaal bier, een Wiener worst, een pakje Bio koffiebonen van de lokale Hofröster, een 

programmaboekje van JUNGinOOE.at over jeugdwerking in de regio, toeristische informatie met 

wandelkaarten van  Sankt George nam Walde, een Erasmus+ zadelovertrek

 

Donderdag 26 mei 

 

Bezoek aan het jeugdcentrum in Grein, waar 

activiteiten met jongeren uit de regio Perg-

Oost gecoördineerd worden. Dat zijn 9 

landelijke gemeenten waarvan Sankt Georgen 

am Walde één van de grotere is (ongeveer 

2.000 inwoners).   

 

 

De stad Grein heeft een mooi marktplein en 

een kleine, eeuwenoude en authentieke 

Stadschouwburg. Het is ook de vertrekbasis 

voor een kleine boottocht op de Donau. 

 

 

 

Lunch en diner worden aangeboden op 

plaatselijke bio-boerderijen, die hun 

producten ook verwerken in hun restaurants. 

 



3 
 

Vrijdag 27 mei 

De werkconferentie is telkens een belangrijk deel van de Europadagen. Na het welkomstwoord 

worden de overleden vrienden herdacht, wordt verslag uitgebracht van activiteiten sinds de vorige 

bijeenkomst, worden plannen gemaakt voor de toekomst en andere aspecten besproken.  

De organisatoren hadden voor deze Europadagen 3 jongeren (tot 25 jaar) in iedere delegatie 

uitgenodigd. Vijf delegaties (Sankt Georgen am Walde - Oostenrijk, Linden-Holstein - Duitsland, 

Linden -Cuijk- Nederland, Lalinde-Frankrijk en Lalin-Spanje)  werden vertegenwoordigd door 3 

jongeren aangevuld met enkele oudere bestuursleden.  

 

Elias (Lalinde), nu werkzaam in Ierland, was speciaal 

overgekomen voor deze Europadagen en was enthousiast over 

zijn ervaringen met de jaarlijkse bijeenkomsten van het 

Jongerentreffen: Hoe verruimend die bijeenkomsten zijn, hoe 

het Jongerentreffen een stap kunnen zijn om de blik naar het 

buitenland te richten en om naar het buitenland te durven 

reizen. Hoe belangrijk 

netwerken kunnen zijn, hoe 

we één grote familie zijn, 

hoe belangrijk het is om 

verenigd te zijn als Europees 

burger. Hoe zelfs kleine 

veranderingen een grote 

impact kunnen hebben (hij 

gaf het voorbeeld van een 

bijna dode beek die terug 

levensvatbaar werd 

gemaakt door een kleine 

ingreep, als onderdeel van 

zo’n Jongerentreffen, wat 

de biodiversiteit daar ten 

goede komt. Droom groots, 

start klein en lokaal. 

 

De planning voor de volgende jaren is als volgt: 

Jaar Jongerentreffen Europadagen 

2022 Duitsland Oostenrijk 

2023 Nederland  

2024 België Duitsland 

2025 Oostenrijk  

2026 Spanje België 

2027 Frankrijk  

2028 Duitsland Nederland 

2029 België  

2030 Nederland Spanje 

2031 Oostenrijk  

 

Onze voorbereiding voor 2024 en 2026 kan beginnen. We zullen de handen van vele vrijwilligers 

nodig hebben. 
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Andere besproken zaken zijn:  

• Het Jongerentreffen in Linden-Holstein (Duitsland gaat door van 12 tot 21 juli 2022 met als 

thema: “De klimaatverandering: welke impact heeft dat op de jeugd van Europa.”. De 

delegatie van Linden-Lubbeek bestaat uit 2 begeleiders en 5 jongeren.  

• De voorlopige data voor het Jongerentreffen in Cuijk (Nederland zijn van 23 juli tot 1 

augustus 2023. (de dagen voor 23 juli gaat de populaire Vierdaagse Wandeltocht van 

Nijmegen door, ook in het land van Cuijk, en de organisatoren willen liefst beide 

evenementen apart houden.) 

• Om de contacten tussen de jongeren levendig te houden nadat ze de leeftijdsgrens van 21 

jaar (om deel te nemen aan het Jongerentreffen) bereikt hebben zou het wenselijk zijn om 

Videoconferenties te houden, niet als vervanging van de Europadagen, maar als bijkomende 

contacten voor het Europees netwerk. De voortrekkers zijn Elias Maalei 

(maalej.elias@gmail.com), Jaime Blanco Vilarino (jaimedelalin99@gmail.com) en Pleun 

Driessen (pleundriessen@live.nl). Het doel is om jongeren van 25 – 35 – 45 jaar aan te 

trekken om in het netwerk van die videoconferenties te komen, en zo de band met” Linden 

groet-grüβt-salue-saluda Linden” aan te houden. 

• Als Internationale Voorzitter is Toni Wölbing verkozen. 

 

Na een knakworst lunch, aangeboden door het gemeentebestuur, volgt een boeiende namiddag in 

de Jugendtankstelle Otello (www.jugendtankstelle.at), waar jongeren in een creatieve sfeer kunnen 

bijtanken. De twee animatoren zijn zeer gedreven en geven een zeer enthousiaste presentatie. 

IJverig en bekwaam, rebels en vrij zijn slechts enkele kernwoorden van deze jeugdwerking, die 

rekening houdt met de noden en wensen van de jongeren. Het doel is een duurzame landelijke 

ontwikkeling op basis van de 17 doelstellingen van de Verenigde Naties 

(https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen). Creatieve vrije tijdsactiviteiten worden 

aangeboden, en ook teambuilding workshops.  

Als voorbeeld mochten we in twee groepen deel nemen in het bouwen van een houten toren.  

 

mailto:maalej.elias@gmail.com
mailto:jaimedelalin99@gmail.com
mailto:pleundriessen@live.nl
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Dat leek moeilijker dan oorspronkelijk gedacht omdat het bouwen moest gebeuren met een 

spinnenweb van 18 draden die een intense samenwerking vereiste, en waarin samen herbeginnen en 

samen juichen centraal stonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jeugdcentrum zorgen ook voor religieuze opvoeding in voorbereiding van communie en vormsel 

in deze regio waar het katholieke geloof nog een stevige basis heeft. Het onderhoudt ook contacten 

met de industrie en overheid en zorgt voor passende stageplaatsen voor jongeren. Het verzorgt ook 

de lokale jongerenradio.  
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Om na te gaan of alle delegatieleden bij de les 

waren gebleven eindigden de monitoren met 

een zeer gesmaakte quiz, waarin een persoon 

die zich Dodo noemde, als beste uit de bus 

kwam.  

 

Nadien kwamen de delegaties aan de beurt. Aan hen was gevraagd om een 15 minuten presentatie 

voor te bereiden in verband met “Jeugdwerk” in hun regio/gemeenschap. Enkele aspecten: 

Sankt Georgen am Walde heeft een actieve jeugdwerking samen met de omliggende gemeenten. 

Daarenboven ontvangen jongeren van de gemeente twee taxi-vouchers per kwartaal zodat ze veilig 

kunnen uitgaan in een centrumstad in deze rurale regio. De burgemeester nodigt alle 16-jarigen uit 

op het gemeentehuis , trakteert hen op een geschenk, een certificaat en op een gezamenlijk diner.   

 

 

Lalinde  (ongeveer 4000 inwoners) heeft als 

basis voor de jeugdwerking een beleidsnota 

opgesteld in 2000 (AJMR= jeugdwerking in 

een landelijke omgeving), en beschikt over 

een goed uitgerust Jeugdhuis. 

Linden-Holstein  (ongeveer 1000 inwoners) werkt samen met de omliggende dorpen voor de 

jongerenwerking. 

De tijd voor de presentaties was te beperkt zodat de presentatie van drie delegaties niet aan bod is 

gekomen. 

Linden (NL) maakt met 32 andere kernen deel uit van het onlangs gecreëerde Land van Cuijk (90.780 

inwoners). De delegatie had het initiatief genomen om hun presentatie te verdelen in een gedrukte 

versie, waaruit blijkt dat de jeugdwerking er zeer goed gestructureerd is. 

 

 

 

Ontspanning kwam er op het terras van het 

jeugdcentrum Otello met creatieve spelletjes, 

die door jong en oud zeer gesmaakt werden  
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Opvallend was dat beide jeugdcentra, zowel 

OTELO als het jongerenproject ZIB 

Hagenmühle de samenwerking met de 

Europese Gemeenschap prominent in de verf 

zetten door de vermelding van de Eurpese 

vlag op hun identificatieborden. 

 

Zaterdag 28 mei 

 

 

 

Bezoek aan het 

jongerenproject ZIB 

Hagenmühle, Zentrum fur 

Individuelle 

Berufsvorbereitung. Het 

centrum begeleidt jongeren 

die een moeilijkere jeugd 

doormaken met individuele 

beroepsvoorbereiding.  

 

 

 

Ontspanning (voor de personen zonder 

hoogtevrees) was er in de namiddag met een 

wandeling op het Baumwipfelpfad op de 

Grünberg in  Gmunden. Een 1.5 Km lang 

wandelpad op de hoogte van de toppen van 

de bomen met als eindpunt een majestueuze 

hoge  uitzichttoren. 

 

 

De tweejaarlijkse Europadagen eindigen traditioneel met een diner waarop de delegatieleden en de 

gastgezinnen uitgenodigd zijn. Het is ook een traditie dat op het einde de dank-speeches gegeven 

worden en iedere delegatie overhandigt een geschenk aan de organisatoren. Wij , als delegatie van 
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Lubbeek, hadden gekozen voor Straffe Streekproducten in de vorm van “Een meter bier van Linden-

Lubbeek” in 75 cl flessen, met een goede vertegenwoordiging van Lubbeekse brouwerijen. Dit 

geschenk viel erg in de smaak bij de organisatoren ( op de foto samen met uw dienaar van links naar 

rechts: de plaatselijke voorzitter, de Europese voorzitter, de burgemeester en de secretaris). 

 

 

De voorlaatste spreker was Karl-Heinz Popp, de burgemeester van Linden-Holstein. Hij nodigde alle 

delegaties uit voor de volgende Europadagen in 2024, een jubileum editie waarin de 50ste verjaardag 

gevierd wordt van de ondertekening van de jumelage oorkonde door de toenmalige burgemeesters 

van de jumelage gemeenten. De bedoeling is ook om tegen dan een fotoboek in 4 talen uit te geven 

over de jumelage “Linden groet-grüβt – salue – saluda Linden”. Indien u ooit gastfamilie was of ooit 

deelnam aan een Jongerentreffen en indien u een mooie anekdote kan vertellen, neem dan contact 

op met Linden Groet Linden lindengroetlinden-lubbeek@outlook.com of een bestuurslid. 

De laatste spreker was Franz Hochstöger, de voorzitter van de jumelage vereniging in Sankt Georgen 

am Walde. Hij benadrukte de grote waarde van vriendschap tussen de volkeren en het belang van 

kleinschalige ondernemingen zoals de broederschap tussen de gemeenten van de jumelage “Linden 

groet-grüβt – salue – saluda Linden”. Dat het pakkend was zien we bij Doris en Sigmar Schwabe, zoon 

van de onderwijzer die het initiatief van Linden groet Linden nam een 60-tal jaren geleden. 

 

mailto:lindengroetlinden-lubbeek@outlook.com
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