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Friends of Europe Esch
Nieuwsbrief
Friends of Europe
tijdens het
Bierpompfeest

Links:

Programma
Het volledige programma kunt u op onze
website bekijken. We gaan naar enkele
ondernemers in het buitengebied op be-

Tijdens en rond het Bierpompfeest heb-

zoek, tijdens het Bierpompfeest heeft

ben wij 7 Europese dorpen als gast.

iedere delegatie een marktkraam om hun

Woensdag 12 mei zullen de delegaties

eigen regionale bijzonderheden te tonen

aankomen en zaterdag of zondag ver-

en ook gaan we Koningschieten bij ’t

trekken ze weer. Totaal krijgen we be-

Gilde.

zoek van 41 mensen. De dorpen die
komen zijn: Kandava (Letland), Bièvre

♦ Website:
www.friendsofeurope.nl

♦ E-mail:
info@friendsofeurope.nl

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

Vrienden

(België), Hepstedt (Duitsland), Lefkara

Op zaterdagavond worden onze

(Cyprus), Cissé (Frankrijk), Naestved

“vrienden” uitgenodigd. Een persoonlijke

(Denemarken) en Stary Poddvorov

uitnodiging hiervoor volgt deze week.

(Tsjechië).

Onze “Vrienden”.
Wij bedanken alle
“vrienden” voor de

Gastgezinnen

Zomerontmoeting 2009 in
Stary Poddvorov, Tsjechië

Alle gasten worden ondergebracht bij

betaling van de jaarlijkse
bijdrage over het afgelopen jaar. Wij zijn zeer

gastgezinnen. Er zijn ruim voldoende

blij dat het aantal

gastgezinnen en op dit moment wordt
er gewerkt aan de indelingen. Alle gast-

“vrienden” in 2009 is

gezinnen krijgen binnenkort bericht

gegroeid van 29 naar 47.

over de indelingen. Vanaf deze plaats
bedanken wij alle gastgezinnen alvast

Zonder u kunnen we

voor hun hulp. Contactpersoon voor de

niets, het is voor de

gastgezinnen is Anita Verstijnen, tel.

Stichting de enige bron

601519.

van inkomsten.

Bezoek aan Polen
2010. Delegatie
Esch bekend

Van 10 t/m 14 juni 2010
is de jaarlijkse zomerontmoeting. Dit keer
wordt deze gehouden in
Polen in het mooie dorp

moeting bij te wonen.

Bestuur

geef u dan op via onze

Wie er mee gaan kunt u
zien op onze website.

Door de uitkomst van de

website.

verkiezingen is er een
Ook het programma van

nieuwe Gemeenteraad.

Strzyzow kunt u lezen op

Een nieuw lid van de raad

de website.

zal in het bestuur van

Kent u iemand die de

onze Stichting komen. De

nieuwsbrief ook wil

afgelopen periode was dit

ontvangen, geef het door.

Wij wensen alle deelnemers hele fijne dagen toe
in Strzyzow.

Michiel Alting von Geusau,
die wij hartelijk danken

Strzyzow.

voor zijn inzet.
Op 18 januari 2010 heeft

Wilt u “vriend” worden

Strzyzów

de loting plaatsgevonden

In het bestuur hebben ook

in het Dorpshuis in Esch.

Friso Plantema, als vice
voorzitter, en Frans Ver-

Een delegatie van 10

meer, als bestuurslid,

personen zal naar Strzy-

plaatsgenomen. Wij wen-

zow reizen om deze ont-

sen beiden veel plezier en
succes toe.

