Vrienden Club Pekela -Kostrzyn
Van 24 aug t/m 27 aug gaan The Lady Pirates on Tour samen met de Vrienden Club
Pekela -Kostrzyn naar Polen.
Tijdens het bezoek van Het college van Burgemeester en Wethouders en een delegatie
van Vrienden club Pekela- Kostrzyn in 2017 werd door de gemeente Pekela besloten,
tot grote teleurstelling van de Poolse gemeente, dat de vriendschapsbanden na 29 jaar
werden beëindigd.
In de dagen dat zij hier te gast waren bij ons en de Pekelder Families
werd als afsluiting een gezellige avond georganiseerd met iedereen die contacten had
met Kostrzyn in de Kantine van de v.v. Noordster.
Vv Noordster organiseerde vele jaren een uitwisseling met de voetbalclub Lechia
Kostrzyn, maar ook het Dollard College en korfbalvereniging W.S.S organiseerden
jarenlang een uitwisseling.
Pekela is gestopt maar de Poolse gemeente Kostrzyn wilde de goede contacten graag
in stand houden en waren van mening dat dit niet na 30 jaar zomaar overboord
gegooid kunnen worden.
Om het woord bij de daad te voegen werden wij gezamenlijk uitgenodigd door het

Gemeentebestuur van Kostrzyn om naar Polen af te reizen voor een tegenbezoek.
24 augustus is het dan zover, dan vertrekken we met een grote groep mensen richting
Polen om ten eerste de banden aan te halen, maar om uiteraard ook weer te genieten
van het land Polen, de gastvrijheid en de muziek.
Vroeger moest je zeker 16 á 18 uur rekenen voor een reis met de bus
nu hopen we 10 uur na vertrek al in Polen te arriveren.
Het leuke van dit bezoek is dat de oprichter van deze partnerschap uitwisseling
oud Burgemeester van de toenmalige gemeente Oude Pekela Bert Smidt ook meegaat.
Het kan verkeren ! Daarnaast gaat er een afgevaardigde van de landelijke
overkoepelende organisatie Shanty Nederland mee.
The Lady Pirates hebben 2 jaar terug tijdens een Internationaal zang festival in
Kostrzyn veel indruk gemaakt.
Dit jaar mag dat onder leiding van dirigent Harry Hoppentocht wederom geen
probleem zijn.
The Lady Pirates zijn nu uitgenodigd om op te treden tijdens het Oogstfeest wat in
Polen speciaal gevierd met optochten, optredens, festivals enz.
Zondags treden ze nog een keer op in buurtgemeente Nekla .

Natuurlijk is er in Polen veel veranderd en verbeterd, ondanks dat Polen in de EU zit
hebben ze nog steeds zloty's, een AZC of vluchtelingen zul je niet treffen Polen is voor
Polen
Polen is nog steeds een ondergewaardeerd vakantieland waarin wij Polen wel heel erg
tekort doen, het is een fantastisch mooi land met en heel gastvrij volk.
Het wordt vast weer een goed weekend met vele anekdotes, foto’s, films en verhalen.

