
              TERUGKOM AVOND  STEDENBAND LEIDEN-TORUŃ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum:   Zaterdag 16-11-2018.   Locatie:  Logegebouw  Steenschuur 6  Leiden. 

Inloop vanaf 17.30 uur. 

Geachte  vrienden van de Stedenband Leiden-Toruń,  geachte Toruńgangers.  Hierbij nodigen wij U 

uit voor de jaarlijkse  “TERUGKOMAVOND”. 

Natuurlijk verwachten we alle deelnemers van onze recente Herfstreis naar Toruń en verder ook 

onze Werkgroep leden, Gastouders en alle vrienden van onze Stedenband Leiden-Toruń. 

Met deze avond vieren  we dat we met de bus dit jaar voor de 20 STE KEER naar Toruń zijn geweest 

met een groot gezelschap van 45 personen.  Apart zijn ook nog eens  15 personen naar Toruń 

gekomen om aan de marathon van Toruń deel te nemen, die op zondag plaats vond.   

Deze jaarlijkse terugkerende avond is altijd heel gezellig.  In een ongedwongen sfeer kunnen de 

ervaringen van de laatste reis naar Toruń besproken worden en plannen gemaakt worden voor het 

komende ontvangst van de Polen naar Leiden, die ons  volgend jaar van 10 juni tot 13 juni zullen 

bezoeken. 

Belangrijk is ook om gezamenlijk na te denken over de toekomst van onze Stedenband. 

Kunnen wij het jaarlijkse ontvangst van onze gasten uit Toruń nog wel bekostigen met de subsidie die 

we momenteel krijgen?  Kunnen wij de gasten ook komend jaar weer onderbrengen bij gastouders? 

Tevens is het van groot belang dat onze werkgroep versterkt wordt met nieuwe leden. Deze zijn 

brood nodig voor het voortbestaan van onze Stedenband. 

WIE WIL ONZE WERKGROEP KOMEN VERSTERKEN?  

Natuurlijk zult U, zoals gebruikelijk, een smakelijke maaltijd met een Pools “tintje” voorgeschoteld 

krijgen.  De kosten voor deze maaltijd zijn euro 15,-p.p. ( incl. 1 consumptie bon voor een drankje), 

bij binnenkomst, contant te betalen. 

Voor deelname aan de maaltijd dient U zich vooraf op te geven. Dit kan tot uiterlijk  vrijdag  15 

november.  Op te geven bij Frans Cornelisse, mail frans@cornelisse.nu , of per tel.  071-5763535.  

We zijn zeer verheugd dat we voor deze avond de Hr. Jan Sleumer  hebben weten te strikken.  

Hij is een echtte Polen kenner. Hij zal een POP UP power point presentatie  geven over de 

geschiedenis  van Polen en Toruń en andere wetenswaardigheden, gelardeerd met beelden.  

Tevens zal daarna de gelegenheid worden geboden om foto’s te tonen, die genomen zijn door de 

deelnemers van het recente bezoek aan Toruń.  Beeldscherm  en een computer zijn beschikbaar. 

Neem Uw mooiste foto’s mee op een stickje, zodat ze getoond kunnen worden. 

 

Het programma van de avond ziet er als volgt uit: 

------------------------------------------------------------------ 

mailto:frans@cornelisse.nu


17.30 uur   Inloop Logegebouw. 

18.00 uur   Welkom praatje voorzitter.   

18.30 uur   Gezamenlijke Maaltijd 

19.30 uur   Presentatie van de Hr. Jan Sleumer.    

21.15 uur - 22.30 uur   Gezellig samenzijn – vertoning foto’s. 

                                                                 ============    

Wij hopen U, vrienden van de Stedenband  Leiden-Toruń, in grote getale op deze avond te kunnen 

begroeten. 

Frans Cornelisse – voorzitter.  

 


