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delijke mensen. Het programma was ook

Nieuwsbrief

geweldig: bezoek aan een school, wijnDit is de 2e nieuwsbrief van Friends of

gaarden, kastelen, boot varen, rock con-

Europe Esch. Met deze nieuwsbrief

cert voor de jeugd, culinaire avond waar-

houden wij u op de hoogte van het

bij iedere dorp echte specialiteiten had

laatste nieuws omtrent de activiteiten

meegebracht zowel eten als drinken.

van onze Stichting.
‘s Avonds was op een centrale plek in het
dorp altijd feest met

Voor meer films, foto’s, verhalen
en nieuws zie onze website:
www.friendsofeurope.nl

Ieder dorp had
eigen specialiteiten mee

muziek en dans. Bij

♦ Website:
www.friendsofeurope.nl

♦ E-mail:
info@friendsofeurope.nl

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

het afscheid van de
gastgezinnen op
maandagochtend was

Zomerontmoeting 2009
groot succes

hier en daar dan ook

Van 11 t/m 15 juni was de jaarlijkse

een traantje zicht-

Van 26-29 september gaan

baar.

we naar Kolindros met een

zomerontmoeting in Stary Poddvorov,
Tsjechië. Een delegatie van 10 inwoners, waaronder 4 jongeren, was afge-

Kolindros, Griekenland

Enkele uitspraken
van onze deelnemers:

delegatie van 5 mensen. Zie
onze website.

reisd om dat mee te
maken. De onderlinge sfeer was meteen
al fantastisch.

♦
Folkore, muziek
en dans in Stary
Poddvorov

“Ik heb een top tijd gehad”

Bierpompfeest 2010

♦

Tijdens het weekend van het

“Wat een ongelooflijk fijn

Bij aankomst

weekend hebben we samen ge-

Bierpompfeest 2010 hebben

werden we bij

had”

we het idee opgevat om

verschillende

enkele dorpen uit andere

gastgezinnen

♦

“Geweldige saamhorig-

landen uit te nodigen, welke

ondergebracht.

heidsgevoel als delegatie van

ook bijv. met een kraam hun

Wat een vrien-

Esch”

lokale producten kunnen
laten zien. We zijn dit idee

“Vrienden” kunnen
naar Hepstedt.
Iedereen die “vriend” is

kunt u contact opnemen

Veel nieuwe vrienden erbij

met Thea Heesemans,

en ervaringen rijker. Over-

tel. 0411-601482 of Mar-

dag was er iedere keer

verder aan het uitwerken en
komen hierop nog terug.

Zomerontmoeting 2010

tin Greven, tel. 0411-

weer een mooi programma

van onze Stichting krijgt

604230 of ga naar onze

met bezoeken en bezichti-

de mogelijkheid om mee

website.

gingen. ’s Avonds veel

De zomerontmoeting in 2010

muziek. Zie voor meer

zal in het dorp Strzyzow in

info onze website.

Polen zijn van 9-13 juni. De

te gaan naar bepaalde
bilaterale ontmoetingen.

Jongerenfestival
in Bucine

loting hiervoor zal op 18

Van 13 - 15 november is
er in Hepstedt, Duitsland
een ontmoeting.
Wilt u in aanmerking

januari 2010 plaatsvinden.
Van 22-29 juni was er een
jongerenfestival in Bucine
in Italë, waar wij ook met
4 mensen aanwezig wa-

komen om mee gaan,

ren. Xaveer van Lokven

geef u dan op door een

was als begeleider mee.

e-mail te sturen: info@friendsofeurope.nl

Zowel de jongeren als
Xaveer hebben daar een

Voor meer informatie

geweldige tijd gehad.

Bucine 2009
Alle bezoekers
aan de gezamenlijke maaltijd

Noteert u alvast deze datum.

