22 november 2010

Nummer 7

Friends of Europe Esch
Nieuwsbrief
Charter wint Golden Stars
Award

B e z oe k a a n
S p a nj e
Volgend jaar gaan wij van

Groot scherm geeft alle Charter dorpen weer.
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Zomerontmoeting 2011
Van 30 juni t/m 4 juli is
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Niall Gregory van het organisatiecomité in Cashel
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 Website:

wezig om dit geweldige

Wij, Friends of Europe Esch, waren uiteraard ook aan-

Bijna alle Charter dorpen uit
Europa waren aanwezig.

Links:

unieke kans voor zeer
weinig kosten. Geef je op
via onze website.

