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Friends of Europe Esch
Nieuwsbrief
Uitnodiging van
Cissé, Frankrijk
Wij hebben een uitnodiging gekregen
van Cissé, Frankrijk om met 30 mensen
uit Esch en omgeving naar Cissé te komen van donderdag 19 mei t/m maandag 23 mei.
U kunt zich opgeven als u mee wilt, er
zijn nog ongeveer 12 plaatsen beschikbaar. We gaan met een mooie, ruime
VIP-bus heen en terug. De kosten zijn
ongeveer 125 euro per persoon. U kunt
zich tot 1 februari a.s. opgeven. Als er
meer opgaves binnenkomen, gaan we
zoals gebruikelijk loten.
We worden zoals gebruikelijk ondergebracht in gastgezinnen. Friends of Europe Cissé zorgt voor een gezamenlijk
programma.

Allerbeste wensen
voor 2016
In 2005 zijn we ook met ongeveer 30
mensen naar Cissé geweest, ook met
een VIP-bus. De toenmalige chauffeur
was erg verbaasd en vond het ontzettend leuk wat hij meemaakte. Ook deze
keer is hij de chauffeur van de bus.
Als u mee wilt, kunt u zich opgeven via
e-mail.

Programma
2016
U kunt zich, naast Cissé, vanaf
nu opgeven voor onderstaande
geplande ontmoetingen in 2016:







14 t/m 18 juli: zomerontmoeting in Medzev, Slowakije.
1 t/m 4 september: jongerenontmoeting in Samuel, Portugal.
15 t/m 18 september:
kleine ontmoeting in Desborough, Engeland.

U kunt zich nu voor alle ontmoetingen opgeven. Voor Medzev
tot de loting op 2 maart.
Zie ook onze website.

Bedankjes
Afgelopen mei waren er diverse
dorpen uit Europe bij ons op
bezoek tijdens het 50e Bierpompfeest. Dit was een geweldig succes en de gasten hebben
zich prima vermaakt. We hebben veel bedankjes binnen gekregen. Gastgezinnen en organisatie, allemaal heel veel dank.
Zonder jullie zou het niet gelukt
zijn. Bekijk de foto’s op onze
website.

2016: onze “vrienden”
Wij zijn geheel afhankelijk van onze betalende “vrienden”. Wij krijgen geen
enkele subsidie. De gelden worden gebruikt om een bijdrage aan reiskosten te leveren, met name voor onze (studerende) jongeren en om ook eens
een ontmoeting in Esch te organiseren. Wilt u ook “vriend” worden, ga dan
naar onze website.

Links:


Website:
www.friendsofeurope.nl



E-mail:
info@friendsofeurope.nl



Facebook:
www.facebook.com/
friendsofeuropeesch



Twitter: @eschineuropa



Wilt u vriend worden? Klik hier



Wilt u de nieuwsbrief niet
meer ontvangen? Klik hier.

Lotingsavond woensdag 2 maart 2016
Op woensdag 2 maart
vanaf 20.00 uur vindt
in het Dorpshuis de
loting plaats voor de
zomerontmoeting in
Medzev. Iedereen is
van harte welkom, ook
als je niet meegaat
naar 1 van de
ontmoetingen.

Facebook en Twitter
Volg ons nu ook op
Facebook en Twitter.
Adressen vindt u
rechtsboven in deze
nieuwsbrief. Zie ook
onze geheel
vernieuwde website.

