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Friends of Europe Esch
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

Zomerontmoeting 2009

Dit is de eerste nieuwsbrief van

Van 11 t/m 15 juni is de jaarlijkse zo-

Friends of Europe Esch. Met deze

merontmoeting in Stary Poddvorov, Tsje-

nieuwsbrief houden wij u op de hoogte

chië. Er kunnen nog 2 jongeren t/m 26

van het laatste nieuws omtrent de

jaar mee. Uiterste datum van opgave is

activiteiten van onze Stichting.

22 mei a.s.

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u

Op dinsdagavond 26

“vriend” bent of in het verleden con-

Stary Poddvorov

tact met ons heeft gehad.

Links:
♦ Website:
www.friendsofeurope.nl

♦ E-mail:
info@friendsofeurope.nl

♦ Wilt u vriend worden? Klik hier

mei zal in De Stek van

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

dorpshuis De Es in
Esch een informatieve

Het bestuur van Friends of Europe

avond plaatsvinden.

Esch wenst u veel leesplezier.

Hierbij is de plaatsvervangend ambassadeur van Tsjechië
aanwezig. De aan-

Zomerontmoeting 2008 in
Cyprus

vang is 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom, ook niet delegatieleden.

Bierpompfeest 21 mei
Wij zijn met een stand aan-

Ook het programma van Stary Poddvo-

wezig tijdens het jaarlijkse

rov is bekend. U vindt het hele program-

Bierpompfeest op 21 mei a.s.

ma op onze website. Het ziet er veelbelovend uit.

Wij hopen u daar te zien en
als “vriend” te verwelkomen.

Voor meer foto’s: Zie onze website

“Vrienden” kunnen naar Kolindros en
Hepstedt.

Jongerenfestival
in Bucine

Zomerontmoeting 2010
De zomerontmoeting in
2010 zal in het dorp

Iedereen die “vriend” is

Griekenland. Van 13 - 15

Van 22-29 juni is er een

van onze Stichting krijgt

november is er in Hep-

jongerenfestival in Bucine.

Strzyzow in Polen zijn van

de mogelijkheid om mee

stedt, Duitsland een ont-

Ook Friends of Europe

9-13 juni. De loting

te gaan naar bepaalde

moeting.

bilaterale ontmoetingen.
Wilt u in aanmerking

Bucine 2008

Esch is

hiervoor zal begin 2010

hiervoor

plaatsvinden. De datum

uitgeno-

zullen we z.s.m. bekend
maken.

Voor de grote zomeront-

komen om mee gaan,

digd.

moetingen zal er steeds

geef u dan op door een

Bucine

uit de bevolking en uit de

e-mail te sturen: in-

ligt in

groep “vrienden” worden

fo@friendsofeurope.nl

Toscane,
Italië.

geloot. Dit zal jaarlijks
plaatsvinden in het begin

Voor meer informatie

Xaveer

van het jaar.

kunt u contact opnemen

van Lok-

met Thea Heesemans,

ven is de
begeleider. Zie voor meer

Van 27-29 september

tel. 0411-601482 of Mar-

staat er een ontmoeting

tin Greven, tel. 0411-

info onze website. Er kan

604230.

nog 1 jongere mee.

gepland in Kolindros,

