
U kunt zich nog opgeven voor Cissé. 

We gaan daar met een VIP-bus naar 

toe van 19 mei t/m 23  mei. Kosten 

hiervoor zijn alleen voor de bus: 130 

euro per persoon. Opgave via websi-

te 

 

Links: 

♦ Website: 
www.friendsofeurope.nl 

♦ E-mail:                            
info@friendsofeurope.nl 

♦ Facebook: 
www.facebook.com/
friendsofeuropeesch 

♦ Twitter: @eschineuropa 

♦ Wilt u vriend worden? Klik hier 

♦ Wilt u de nieuwsbrief niet 
meer ontvangen? Klik hier. 
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Uitnodigingen 
dit jaar. 

 

Lotingen tijdens 

Bierpompfeest 

1 t/m 4 september: 

jongerenontmoeting in 

Samuel, Portugal. 

15 t/m 18 september: kleine 

ontmoeting in Desborough, 

Engeland. 

Ook hiervoor kun je je nog 

opgeven op onze website.  

Cissé 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen 

lezen dat Esch ook is uitgenodigd door 

Bucine in Toscane, Italië om daar het 

Flowers Festival mee te maken. 4 per-

sonen hebben zich hiervoor opgegeven, 

waardoor ook Esch daar weer vertegen-

woordigd is. 

We hebben veel uitnodigingen en ont-

moetingen dit jaar: 

• Cissé in Frankrijk. We zijn uitge-

nodigd om met 32 mensen uit 

Esch daar een lang weekend te 

vertoeven. Het programma staat 

op onze website. Er kunnen nog 

2 personen mee. Zie hiernaast. 

• Bucine in Italië dus. 

• Medzev in Slowakije. Dat is de 

grote zomerontmoeting. Het is 

ontzettend mooi daar. Er kan nog 

1 persoon, jongere of volwassene 

mee met deze reis. Zie hiernaast. 

• Bièvre in België. We zijn uitgeno-

digd om met onze vrienden al-

daar hun Nationale Feestdag mee 

te vieren samen met Hepstedt, 

Duitsland en Troisvierges in 

Luxemburg en Cissé in Frankrijk. 

Delegatie is al vol. 

• Samuel in Portugal. Jongerenont-

moeting. Opgave hiervoor kan 

nog steeds. Eventuele loting tij-

dens het Bierpompfeest. 

• Desborough in Engeland. Een zo-

genoemde kleine ontmoeting sa-

men met 8 andere dorpen. Ook 

hiervoor kun je je nog opgeven 

en is de loting ook tijdens het 

Bierpompfeest. 

Medzev 

De grote zomerontmoeting vindt 

dit jaar plaats van 14 t/m 18 juli 

in Medzev in Slowakije. 

Hiervoor is nog 1 plek beschik-

baar en je kunt je aanmelden 

via onze website. Of je een 

jongere of een volwassene bent, 

maakt niet uit. 


