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Links:


Website:
www.friendsofeurope.nl



E-mail:
info@friendsofeurope.nl

juni 2013 een (halve) marathon



Wilt u vriend worden? Klik hier

georganiseerd, die van kasteel



Wilt u de nieuwsbrief niet
meer ontvangen? Klik hier.

Vlakbij Lassee wordt op 8-9
Ook voor het jaar 2013 staan er voor
ons weer mooie ontmoetingen op het
programma:

tot kasteel gaat en ook door



Van 28 februari tot 3 maart is er

Lassee hebben aangeboden te

een jongerenontmoeting in

bemiddelen voor onderdak en



Lassee loopt. Onze vrienden uit

Ockelbo, Zweden. Vanuit Esch

deelname. Zie onze website

Lotingsavond in De

kunnen er 3 jongeren mee.

voor meer informatie. Hier

Stek op 28 januari

staat hoe u zich kunt opgeven

2013, aanvang 20.00

en u kunt er de kleurrijke bro-

uur

Van 4 tot 7 april is er een ontmoeting voor volwassenen in

chure van de marathon bekij-

Medzev, Slowakije. Ook naar

ken.

Op deze avond zullen

Medzev kunnen 3 mensen mee.



Dan de grote zomerontmoeting in
Samuel, Portugal van 25 tot 29
juli. Naar deze ontmoeting kunnen 4 jongeren en 4 volwassenen

de lotingen

Kandava,
Ibanesti en
Samuel.

mee.

plaatsvinden voor de
ontmoetingen in 2013
(zie programma
hiernaast) en geven we
ook meer informatie

De afgelopen maanden hebben
we de zomerontmoeting in
Kandava, Letland gehad, in
oktober heeft een jongerenontmoeting plaatsgevonden in Ibanesti, Roemenië en eind oktober was er ook een “small meeting” in Samuel, Portugal. Van

over de reis, etc. Zie
ook onze website.
Onze “vrienden”
hebben altijd iets meer
kans om in te loten.
Ook diegenen die nog

deze ontmoetingen zijn versla-

nooit mee zijn geweest,

gen, prachtige foto’s en een

hebben een grotere

video gemaakt. Zie onze web-

kans.

site.
Samuel, Portugal

U kunt zich opgeven via onze
website tot maandag 27 januari

2013. Op die avond vinden de
lotingen plaats.
Ibanesti, Roemenië

