
Op 29 februari heeft de loting 

plaatsgevonden in het Dorps-

huis om mee te kunnen gaan 

naar Kandava in Letland. Voor 

Friends of Europe Esch kunnen 

10 mensen mee. Delegatielei-

der is Burgemeester Frans Ron-

nes en namens de Stichting 

gaat Frans Vermeer mee. 

Burgemeester Ronnes is al een 

aantal keren in Kandava ge-

weest en heeft op deze lotings-

avond wat informatie verstrekt 

over het dorp Kandava. 

Voor deze grote zomerontmoe-

ting hadden we in totaal 15 

aanmeldingen binnengekregen, 

9 volwassenen voor 4 plekken 

en 6 jongeren voor 4 plekken. 

Na loting gaan de volgende jon-

geren mee: John Vorstenbosch, 

Anna Simons, Noël El-Sayed en 

Job Schapendonk. De volgende 

volwassenen zijn ingeloot: Jan 

Simons, Johnny Vorstenbosch, 

Geert-Jan Verstijnen en Ria 

Bekkers. 

Allemaal veel plezier. 

Links: 

 Website: 

www.friendsofeurope.nl 

 E-mail:                            

info@friendsofeurope.nl 

 Wilt u vriend worden? Klik hier 

 Wilt u de nieuwsbrief niet 

meer ontvangen? Klik hier. 
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Ontmoeting 
Europese 

jongeren in Esch 

Zoals u wellicht in allerlei andere be-
richtgevingen hebt kunnen lezen zal in 
Esch van 15 t/m 18 maart een Jon-
gerenweekend plaatsvinden. In totaal 
komen in Esch 55 mensen uit de andere 

Europese dorpen. Uit Esch zullen er ook 
nog eens 15 jongeren meedoen. De 55 
jongeren worden allemaal onderge-

bracht in gastgezinnen. Alle gastgezin-

nen waren uitgenodigd op 29 februari in 
het Dorpshuis om het programma door 

te nemen en de indeling van de gasten 
te horen. Zie het volledige programma 
op onze website. 
 
U kunt een aantal onderdelen van het 
programma bijwonen: 

 Op vrijdagavond is er een Hol-

landse spelletjesavond in Ons Ca-
fé tot 23.00 uur. Daarna draaien 

DJ John en Christ muziek, waarbij 
u van harte welkom bent. 

 Zaterdagochtend houden we een 

debat tussen de Europese jon-
geren en Lambert van Nistelrooij, 

Europarlementariër over een 
zestal onderwerpen. U bent wel-
kom in het Dorpshuis om 10.00 
uur. 

 Zaterdagavond vanaf 20.30 uur 

speelt Covent Garden in Ons Café. 
U bent van harte welkom. 

Zomerontmoeting in 

2013 en 2014 

Van 5 - 9 juli 2012 is de 

grote zomerontmoeting in 

Kandava, Letland.  

Ook de dorpen die in 2013 

en 2014 de grote 

zomerontmoeting 

organiseren zijn bekend.  

In 2013 gaan we naar 

Samuel in Portugal en in 

2014 zullen we Bièvre in 

België bezoeken. Zie ook 

onze website.  

Vanzelfsprekend komen 

we hier nog veelvuldig op 

terug, maar u kunt vast 

nadenken of u deze keer 

ook mee wilt. 

Kandava, Letland 

Wie gaan naar 
Kandava in 

Letland? 

Dorpshuis op 29 februari 
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