
Wij zijn op zoek naar uitbreiding van het 

huidige bestuur met 1 bestuurslid, zijnde 

een vice-voorzitter.  

Voor meer informatie ga naar onze web-

site. Of bel met de voorzitter Martin Gre-

ven, tel. 604230. 

Bezoek aan Polen 
2010. Geef u op! 

Van 10 t/m 14 juni 2010 

is de jaarlijkse  zomer-

ontmoeting. Dit keer 

wordt deze gehouden in 

Polen in het mooie dorp 

Strzyzow.   

Als u mee wilt naar 

Strzyzow kunt u zich 

nog steeds opgeven 

per e-mail. 

Er kunnen 10 personen 

mee, waaronder de bur-

gemeester als delegatie-

leider. Er gaat ook 1 be-

stuurslid mee. Daarnaast 

kunnen er 4 jongeren (t/

m 26 jaar) mee en 4 

volwassenen. Iedereen 

kan zich opgeven per e-

mail. 

Met name roepen we de 

jongeren op om zich op 

te geven.  

Er is gedeeltelijk een 

apart  

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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Friends of Europe Esch op 
LOESCH 

7 dorpen 
aanwezig in 
Hepstedt, 
Duitsland 

Bierpompfeest 2010 

Wij zijn erg blij te kunnen 

melden dat 7 dorpen met max. 

6 personen  dan in Esch op 

bezoek komen. De dorpen die 

komen zijn: Kandava (Let-

land), Bièvre (België), Hep-

stedt (Duitsland),  Lefkara 

(Cyprus), Cissé (Frankrijk), 

Naestved (Denemarken) en 

Stary Poddvorov (Tsjechië). 

De aankomst is op 12 mei en 

het vertrek op 15 of 16 mei. 

Zoals gebruikelijk worden de 

bezoekers ondergebracht bij 

gastgezinnen. 

Wilt u gastgezin zijn, dan kunt 

u zich hiervoor opgeven bij: 

Anita Verstijnen, Dorpsstraat 

29, telefoon 601519. Het e-

mail adres is: 

aam.verstijnen@home.nl 

Een werkgroep van 6 mensen 

(4 niet bestuursleden en 2 

bestuursleden) zijn inmiddels 

al bezig met de voorberei-

dingen. 

In de volgende Nieuwsbrief 

houden wij u weer volledig op 

de hoogte. Houdt ook onze 

website in de gaten voor 

nieuws tussendoor. 

programma bedoeld voor 

jongeren. 

Ook als u werkt in de 

geestelijke gezondheid is 

het interessant om mee te 

gaan. In het programma is 

een bezoek aan 2 speciale 

instellingen op het gebied 

van geestelijke gezond-

heidszorg opgenomen. 

Ook het avondprogramma 

belooft gezellig te worden. 

De loting voor deelname 

vindt plaats op maandag 

18 januari in  het 

Dorpshuis in Esch, aan-

vang 20.00 uur.  

De Stichting Friends of Europe Esch 

wenst u allen zeer fijne Kerstdagen 

en een voorspoedig 2010 . 

Bestuurslid gezocht 

Kent u iemand die de nieuwsbrief 

ook wil ontvangen, geef het door. 

Van 12 - 15  november zijn we op bezoek 

geweest in Hepstedt, Duitsland. Hiervan 

is een film gemaakt, die zondag 29 no-

vember en 6 december op LOESCH is 

uitgezonden. Heeft u de uitzending ge-

mist, kijk dan op www.eschweb.nl . 

Voor een verslag en foto’s kunt u terecht 

op onze website. 

 

 

 

 

 

Wij bedanken alle “vrienden” 

voor de betaling van de jaar-

lijkse bijdrage in het afgelopen 

jaar. Wij zijn zeer blij dat het 

aantal “vrienden” in 2009 is 

gegroeid van 29 naar 47. 

Strzyzów 

Zomerontmoeting 2009 in 
Stary Poddvorov, Tsjechië 


