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Friends of Europe Esch
Nieuwsbrief
31 januari in het Dorpshuis
Maandagavond 31 januari a.s. is er
in het Dorpshuis een informatieve
avond en lotingen voor de diverse
bezoeken aan dorpen die op het
programma staan. De aanvang is
20.00 uur. Iedereen is van harte
welkom.

in het teken staan van de grote
zomerontmoeting, die dit jaar in
Cashel, Ierland zal plaatsvinden.

Een diplomaat van de Ierse ambassade zal aanwezig
zijn om iets over Ierland te vertellen. Ook is Niall Gregory, voorzitter van het organisatiexomité in Cashel,
aanwezig. Hij gaat iets specifiek vertellen over het dorp
Cashel en omgeving, al dan niet
omlijst met beeldmateriaal. Daarna
zal de loting worden
verricht onder dieRock of Cashel

Dit jaar gaan wij van 31
maart t/m 3 april op bezoek in Bienvenida, Spanje. 5 personen kunnen
mee in de Essche delegatie. Thema is vergrijzing
en vermindering van aan-
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 Wilt u vriend worden? Klik hier
 Wilt u de nieuwsbrief niet
meer ontvangen? Klik hier.

gene die zich heb-

en met name de gevolgen
hiervan op de leefbaarheid. Circa 30% van de
tijd zal aan het thema
worden besteed, daarnaast veel aandacht voor
cultuur, bezichtigingen en
andere feestelijkheden.
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goedgekeurd.

B e z oe k j on ge r e n
a a n L ux e m bu r g

“vrienden” hebben
namelijk een extra kans
om ingeloot te worden
voor deze mooie
zomerontmoeting.

In Troisvierges, Luxemburg vindt van 24 t/m 27
maart 2011 de volgende
jongerenbijeenkomst

Loesch

plaats. Er kunnen 2 jon-

Zondag 23 en zondag 30 januari zal Loesch
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ook loten voor de jongerenontmoeting in Luxemburg

aanvraag voor alle jongerenontmoetingen

Van 30 juni t/m 4 juli is
de zomerontmoeting in

Naast de loting voor deze zomerontmoeting gaan we

Eind december vorig jaar is de subsidie-

in Cashel, Ierland

affiniteit met het thema,

ben opgegeven.

Charternieuws

Zomerontmoeting 2011

mee, 2 personen met

Voor nadere informatie zie hiernaast of onze website.

plaatsgevonden.

Links:

tal inwoners in de dorpen

Het grootste deel van de avond zal
Cormac’s chapel,
onderdeel van Rock
of Cashel

B e z oe k a a n
S p a nj e

geren naar toe. 1 plaats

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

