
Wij zijn op zoek naar uitbreiding van het 

huidige bestuur met 1 bestuurslid, zijnde 

een vice-voorzitter.  

U kunt meer informatie hierover lezen op 

onze website. Ook kunt u bellen met 

voorzitter Martin Greven, tel. 604230 

Bezoek aan   
Hepstedt. 

Iedereen die “vriend” is 

van onze Stichting krijgt 

de mogelijkheid om mee 

te gaan naar bepaalde 

bilaterale ontmoetingen. 

Van 13 - 15 november is 

er in Hepstedt, Duitsland 

een ontmoeting. 7 landen 

zijn aanwezig. 

Emanuel en Beatrijs van 

Amelsvoort hebben zich 

opgegeven en gaan mee. 

Naast een workshop over 

hoe Friends of Europe is 

georganiseerd in diverse 

landen, is er een ontzet-

tend leuk programma 

samengesteld. Wilt u 

hiervan meer weten, ga 

dan naar onze website.  

Een delegatie van 5 perso-

nen is van 26—29 septem-

ber op bezoek geweest in 

Kolindros, Griekenland. 

De deelnemers hebben dit 

allemaal als geweldig er-

varen. De gastvrijheid, het 

eten, de ontmoetingen 

waren grandioos. 

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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Zomerontmoeting 2009 in Stary 

Poddvorov, Tsjechië 

Van 10 t/m 14 juni 2010 is de jaarlijkse  

zomerontmoeting. Dit keer wordt deze 

gehouden in Polen in het mooie dorp 

Strzyzow.  Als u mee wilt naar Strzy-

zow kunt u zich nu al opgeven per 

email. 

Er kunnen 10 personen mee. De burge-

meester is de delegatieleider. Er gaat 1 

bestuurslid mee. Daarnaast kunnen er 

4 jongeren (t/m 26 jaar) mee en 4 vol-

wassenen. Iedereen kan zich opgeven. 

De loting zal plaatsvinden op maandag 

18 januari in het Dorpshuis in Esch, 

aanvang 20.00 uur. Noteert u vast deze 

datum. 

Heeft u vragen, 

dan kunt u ons 

ook mailen 

of bellen: 

604230. 

 

 

Bezoek aan 

Kolindros succes 

 
 

Folklore in Kolindros 

U kunt zich opgeven voor 
de zomerontmoeting 2010 

Zomerontmoe-
ting 2009 in 

Stary Poddvorov, 

Bierpompfeest 2010 

Vorige keer berichtten wij u al 

over het idee om tijdens het 

Bierpompfeest enkele dorpen 

uit te nodigen in Esch. 

Een werkgroep van 6 mensen 

(4 niet bestuursleden en 2 

bestuursleden) is al begonnen 

met de voorbereidingen 

hiervan. 

De status op dit moment is 

dat de uitnodigingen naar de 

Europese dorpen zijn 

verstuurd.  De maand 

november hopen we de 

diverse reacties binnen te 

krijgen, waarna we weer 

volop verder kunnen met de 

organisatie.  

In de volgende Nieuwsbief 

houden wij u weer volledig op 

de hoogte. Houdt ook onze 

website in de gaten voor 

nieuws tussendoor. 

Er zijn veel dingen be-

zocht en ook het avond-

programma was leuk. 

Voor mooie foto’s en een 

verslag zie onze website. 

Voor  films, foto’s, verhalen en 

nieuws, etc. zie onze website: 

www.friendsofeurope.nl 

Bestuurslid gezocht 

Wilt u mee naar Polen? 

Geeft u nu op 

Kent u iemand die de nieuwsbrief 

ook wil ontvangen, geef het door. 


