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Ockelbo, Zweden
Ockelbo wordt ook wel genoemd: ‘Het
Lustoord van Gävleborg’, dat refereert
naar een plaats waar je rust kunt
vinden, plezier kunt hebben, vrienden
kan maken en dat allemaal in een
prachtige omgeving.
Een lustoord betekent ook dat het je
eigen favoriete plaats is. Ockelbo ligt

Medzev is een ideale plek voor
toeristen. Het gerenoveerde
hotel Ranc Sugov biedt rust,
een goede keuken, een manege
en viswater, maar het heeft ook
faciliteiten om een seminar of
een groot festival te organiseren. Er zijn complete fietsroutes voor toeristen die graag
fietsen. En in de winter biedt de
omgeving genoeg mogelijk-
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Wilt u vriend worden? Klik hier



Wilt u de nieuwsbrief niet
meer ontvangen? Klik hier.

van Stockholm. De grootste stad is

heden om te skiën en voor
crosscountry. Er valt veel te
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Gävle en deze ligt aan de oostkust en

ontdekken in Medzev.

In tegenstelling tot

ongeveer 250 kilometer ten noorden

heeft 70.000 inwoners. Ockelbo ligt aan

eerdere berichten:

het begin van Norrland, dicht bij het
woud dat het begin is van de grote

De loting voor de

noordelijke bossen en wildernis. Het

jeugdontmoeting in

dorp heeft 6.100 inwoners.

Ockelbo is vervroegd

De inwoners leven dicht bij de natuur.
Wouden, visserij en landelijk leven in
een prachtig landschap, omringd door
dichte bossen, vol met frambozen, paddenstoelen en dieren, vormen een belangrijk deel van het dagelijkse leven.
De mensen wonen goed en goedkoop in
Ockelbo, het biedt voor iedereen wat
wils: kleine, traditionele rode Zweedse
huizen en moderne villa’s. Er is geen
hoogbouw.

en vindt plaats op 12
januari om 16.00 uur
bij M. Greven,
Kollenberg 14.

Zie voor alle informatie en opgave
Medzev

Samuel, Portugal
Medzev, Slowakije
Samuel is een van de twaalf
Medzev ligt tussen twee bergen in, de
Slowaakse Karst en het Slowaaks
Ertsgebergte, aan de rivier de Bodwa.
Medzev heeft 3600 inwoners. De gemeente is rijk aan bosvruchten en biedt
een mengeling aan flora en fauna. De
weg die gaat van Jasov door Medzev, is
de noordoostelijke grens van de
Slowaakse Karst, een toeristengebied
met wonderschone natuur en belangrijke culturele en historische monumenten.

dorpen die deel uitmaken van
de gemeente Soure. Het is gelegen in centraal Portugal, in
het district Coimbra. Het dorp
heeft een oppervlakte van 32
km2 en de gemeente wordt
gevormd door eenentwintig
kleine dorpjes langs overwegend bosrijk landschap.
Samuel heeft ongeveer 2000
inwoners. Deze mensen hielden
zich voornamelijk bezig met

onze website
landbouw om in hun levensonderhoud te voorzien.
Ze verbouwden haver, tarwe,
gerst, olijfbomen, wijnstokken, mais en rijst. Er zijn momenteel nog steeds landbouwactiviteiten, maar alleen
rijst en wijn worden geproduceerd voor de verkoop.
De laatste jaren ontstond een
ander soort werkgelegenheid,
doordat de landbouw minder
werd en andere sectoren,
zoals openbare dienstverlening, toenamen.

