
U weet het waarschijnlijk al, we 

hebben een nieuwe burgemees-

ter, mevrouw Jeannette Zwij-

nenburg. Het bestuur van 

Friends of Europe Esch heeft 

een gesprek gehad met de 

nieuwe burgemeester en wij 

zijn verheugd dat mevrouw 

Zwijnenburg enthousiast heeft 

gereageerd op het het hele ge-

beuren rond Friends of Europe 

Esch en het Charter. Zij gaat 

mee als delegatieleider en zal 

ook onze bestuursvergaderin-

gen bijwonen. 

Links: 

♦ Website: 
www.friendsofeurope.nl 

♦ E-mail:                            
info@friendsofeurope.nl 

♦ Wilt u vriend worden? Klik hier 

♦ Wilt u de nieuwsbrief niet 
meer ontvangen? Klik hier. 
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Zomerontmoeting 
2014 in Bièvre 

Lotingsavond vrijdag 

31 januari 2014 

Op vrijdag 31 januari 

2014 vindt in het 

Dorpshuis de loting plaats 

voor de grote zomer-

ontmoeting in Bièvre. Een 

delegatie uit Bièvre zal 

aanwezig zijn om Bièvre 

en omgeving op een 

ludieke manier aan u te 

presenteren. Iedereen is 

om 20.00 uur van harte 

welkom. 

De lotingen voor beide 

andere ontmoetingen 

zullen we op een later 

tijdstip doen. Zie ook onze 

website.  

U kunt zich alvast 

opgeven voor alle 

ontmoetingen. 

Nieuwe 
burgemeester 

Omgeving van Bièvre 

Aankomend jaar 2014 zijn er voor Esch 

3 ontmoetingen in Europa. Eén daar-

van, de grote zomerontmoeting vindt  

plaats in Bièvre, België. Deze zomeront-

moeting is van 10 t/m 14 juli 2014. De-

ze mooie gemeente in de Ardennen 

heeft een mooie omgeving met veel 

heuvels en riviertjes.  

U kunt zich nu op geven om mee te 

gaan. Er kunnen 4 jongeren t/m 27 jaar 

mee en 4 volwassenen.  Onze delegatie 

van 10 personen wordt volgemaakt 

door nog 1 bestuurslid van Friends of 

Europe Esch en de burgemeester, Jean-

nette Zwijnenburg, die delegatieleider 

is.  

Het bestuur wenst u alle-

maal prettige kerstdagen en 

een heel mooi 2014 toe. 

Ontmoetingen 
in Lassee en 

Naestved 

Van 18 t/m 21 september is er 

voor volwassenen een “small 

meeting” in Lassee, Oostenrijk. 

Voor de jongeren is er in 2014 

een ontmoeting in Naestved, 

Denemarken van 16 t/m 19 

oktober. 

Voor beide ontmoetingen kunt 

u zich nu al opgeven. De loting 

hiervoor zal later plaatsvinden. 

Houd onze website in de gaten. 

2013: Tegelpad en Samuel, Portugal 

Het lijkt al weer heel lang geleden, maar afgelopen jaar in april hebben we 

in Esch een mooie blijvende herinnering aangebracht: het tegelpad vanaf 

de Bierpomp naar de Markt. Ook een prachtige zomerontmoeting in Samu-

el, Portugal. Voor impressies en foto’s zie onze website. 


