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Friends of Europe Esch
Nieuwsbrief
Het bestuur van Stichting Friends
of Europe Esch wenst u een goed
2012 toe.

Ga mee naar de
zomerontmoeting in
Kandava, Letland.

Jongerenontmoeting
in Esch

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.

In het kader van het Charter programma wordt van
15-18 maart 2012 een
jongerenontmoeting in
Esch gehouden. Ieder Europees dorp van het Char-

Letland – verborgen parel van het Noorden
Een land dat ongeveer anderhalf keer
zo groot is als Nederland, maar
slechts 2.2 miljoen
inwoners heeft. Een
derde deel van hen
woont in de
prachtige hoofdstad
Riga. Te midden van
beeldschone natuur waan je je in een sprookjesland.
Ooievaars vliegen om de haverklap over het glooiende
heuvellandschap heen. Rust en ruimte; dat is Letland.
Bovendien is Letland een Noord-Europees land, zonder
twijfel. Weinig Europese landen hebben in zo’n korte
tijd, zo’n enorme economische groei doorgemaakt. Het
Lets is bovendien niet te vergelijken met welke taal
dan ook, het klinkt exotisch. De Letse keuken is een
echte aanrader. Ook zijn er weinig volkeren zo
vriendelijk en gastvrij als de Letten. Zonder twijfel is
Letland de verborgen parel van het Noorden die een
bezoek meer dan waard is!
Een unieke kans om dit zelf te ervaren. U kunt mee
naar het mooie Kandava. Op dit moment kunnen er
nog 6 mensen mee, 3 jongeren en 3 volwassenen.
Geef u op via onze website, zie kader hiernaast.

ter zal met 2 jongeren
aanwezig zijn en ook nog 4
jongeren van het Charter
jongerencoördinatieteam.

Informatie avond in

Het thema is “hoe blijven

het Dorpshuis op 29

jongeren verbonden met
hun dorp op het gebied
van cultuur, openbaar vervoer en allerlei andere

Van 5 - 9 juli 2012 is de

voorzieningen”. Vanuit

grote zomerontmoeting in

Esch kunnen er 10-20 jon-

Kandava, Letland. Er

geren meedoen aan het

kunnen 4 jongeren tot 27

officiële programma.

jaar mee en 4 volwas-

We hebben genoeg gastge-

senen. U kunt zich

zinnen, waarvoor heel veel

opgeven via onze website.

dank. Ook het programma
is nagenoeg klaar. Zo gaan

Zoals gebruikelijk zal er

we boerengolf spelen, we

eventueel geloot worden.

bezoeken het HAS in Den

Meer informatie over

Bosch, we geven een rondleiding door Den Bosch en
alle jongeren worden ont-

Letland en een eventuele
loting is op 29 februari in

vangen door burgemeester

het Dorpshuis, aanvang

Ronnes in het Gemeente-

20.00 uur.

huis. De avonden zullen we
doorbrengen in Ons Café.

Toegang is uiteraard

De samenwerking met

gratis, iedereen is van

Michel is fantastisch, waar-

harte welkom.

voor heel veel dank. De
zaterdagavond in Ons Café
kan door iedereen bezocht
worden. Dus we hopen u
daar te zien.
Het kost veel tijd iets dergelijks te organiseren, veel
dank aan het organisatieKerstkaart dit jaar uit Kandava,Letland

februari 2012

comité hiervoor.

