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Friends of Europe Esch
Nieuwsbrief
Uitnodiging van
Nagycenk,
Hongarije
We hebben een uitnodiging ontvangen
van Nagycenk, Hongarije. Zij organiseren van 1 t/m 4 mei een kleine ontmoeting met 10 andere dorpen uit Europa.
De eerste 10 die reageren kunnen komen, wij hebben Esch al opgegeven dat
we komen. Er kunnen 4 mensen mee.
Het liefst 2 jongeren en 2 volwassenen,
maar 4 jongeren of 4 volwassenen mag
ook.
Zij willen hiermee vieren dat Hongarije
dit jaar 10 jaar bij het Europese Unie is
aangesloten.
We hebben het programma ook al ontvangen, deze kun je lezen in de kolom
hiernaast.
Zoals gebruikelijk worden de gasten
ondergebracht in gastgezinnen. Weinig
verblijfkosten dus. De reiskosten zijn
voor jezelf, we hebben op 28 februari
dit online bekeken en bedraagt ongeveer 230 euro p.p. inclusief bagagekosten en bijkomende kosten.
Je kunt je opgeven om mee te gaan
door een mail te sturen naar ons mailadres: info@friendsofeurope.nl
Opgave kan tot uiterlijk 24 maart.

Programma
Nagycenk
Programma:
1 mei: aankomst in Nagycenk,
welkom in het gemeentehuis,
gezamenlijk diner.

♦

Website:
www.friendsofeurope.nl

♦

E-mail:
info@friendsofeurope.nl

♦

Wilt u vriend worden? Klik hier

♦

Wilt u de nieuwsbrief niet
meer ontvangen? Klik hier.

2 mei: cross-country, een Europese quiz, ‘s avonds muziek en
dans.
3 mei: eerst een tocht met een
stoomtrein en oude treinwagons, daarna een bezoek aan
de bekende “picnic area”, dat is
het punt aan de OostenrijkseHongaarse grens waar het
“IJzeren Gordijn” voor het eerst
open ging en 600 mensen uit
het voormalige DDR naar het
Westen konden vluchten. Na dit
bezoek volgt er nog een bezoek
aan een wijnhuis. ‘s Avonds is
er een farewell party.
4 mei: vertrek. Afhankelijk van
de vlucht kan Wenen of Bratislava nog bezocht worden.
Volledige programma en uitnodiging staan op onze website.

Bijdrage
vrienden
We krijgen geen subsidie van
wie dan ook. We zijn afhankelijk van de bijdrage van onze
“vrienden”.
Hopelijk blijft u ook aankomend
jaar weer onze vriend en heeft
u het bedrag al overgemaakt.
Als u geen vriend wilt blijven
wilt u dit ons laten weten, dan
krijgt u ook geen herinnering.

Nagycenk

Links:

Dank u vriendelijk.

Lotingsavond vrijdag
31 januari 2014
Op vrijdag 31 januari
2014 vond in het Dorpshuis de loting plaats voor
de grote zomerontmoeting in Bièvre.
Naast onze burgemeester
en een bestuurslid van
friends of europe, Thea
Hesemans, zijn de
volgende personen
ingeloot: Thieu
Verstijnen, Koen Peek,
Joep v.d. Sande, Job
Schapendonk, Elly v.d.
Broek, Herman v.d.
Sande, Willy Vorstenbosch en Annie v.d.
Heijden.
Veel plezier allemaal.
Zie ook onze website.

