
Als gevolg van het Charter programma 

nemen wij deel aan de jongerenontmoe-

ting in Kandava, die van 29 t/m 31 okto-

ber zal plaatsvinden.  

Er kunnen 2 jongeren mee. Er hadden 

zich 5 kandidaten opgegeven, waardoor 

een loting noodzakelijk was. Deze heeft 

in aanwezigheid van de jongeren en het 

dagelijks bestuur plaatsgevonden.  

Zie voor verdere informatie onze website  

Bezoek jongeren 

aan Luxemburg  

In Troisvierges, Luxem-

burg vindt van 24 t/m 27 

maart 2011 de volgende 

jongerenbijeenkomst 

plaats. Er kunnen 2 jon-

geren daar naar toe. 1 

plaats is nog vrij en je 

kunt je hiervoor opgeven. 

Een unieke kans voor 

zeer weinig kosten. Geef 

je op via onze website. 

Volgend jaar gaan wij van  

31 maart t/m 3 april op 

bezoek in Bienvenida, Span-

je. 5 personen kunnen mee 

in de Essche delegatie. The-

ma is vergrijzing en vermin-

dering van aantal inwoners 

in de dorpen 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. Er gaat 1 

bestuurslid mee, 2 personen 

met affiniteit met het thema, 

wat betekent dat er nog 2 

personen mee kunnen. U 

kunt zich opgeven via onze 

website  

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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Friends of Europe op 

het Bierpompfeest 

Zomerontmoeting 2010 

Dit jaar was de zomer-

ontmoeting in 

Strzyzow, Polen. De 

Essche delegatie heeft 

ook deze keer weer 

volop genoten van het 

mooie programma. Zie 

foto’s, films en versla-

gen op onze website. 

Tijdens en rond het Bierpompfeest heb-

ben wij 7 Europese dorpen als gast in 

Esch gehad met in totaal 41 mensen uit 

Kandava (Letland), Bièvre (België), 

Hepstedt (Duitsland),  Lefkara 

(Cyprus), Cissé (Frankrijk), Naestved 

(Denemarken) en Stary Poddvorov 

(Tsjechië).  

Gastgezinnen 

Alle gasten waren ondergebracht bij 

gastgezinnen. Vanaf deze plaats bedan-

ken wij alle gastgezinnen voor hun hulp 

en gastvrijheid.  Ook willen wij de 

werkgroep, bestaande uit Ria v.d. San-

de, Th. v. Roosmalen, Lia Vorsten-

bosch, Anita Verstijnen en Frans Ver-

meer bedanken voor de organisatie van 

dit evenement.  

Er staan vele foto’s van dit evenement 

op onze website.  

Zomerontmoeting 2011 

Van 30 juni t/m 4 juli is 

de zomerontmoeting in 

Cashel, Ierland. Naast de 

burgemeester (delega-

tieleider) en een lid van 

het bestuur kunnen 4 

jongeren tot 27 jaar mee 

en 4 volwassenen. 

Wilt u mee? Geef u op via 

onze website. 

Bent u vriend? Onze 

“vrienden” hebben 

namelijk een extra kans 

om ingeloot te worden. 

Op 31 januari 2011 is de 

loting in het Dorpshuis.  

Bienvenida, Spanje 

Europese gasten in Esch 
tijdens Bierpompfeest. 

Bezoek aan 

Oostenrijk 

Jongeren naar Kandava 

in Letland in oktober 

Bezoek aan 

Spanje  

In het kader van het pro-

gramma van het Charter 

brengen we een bezoek 

aan Lassee in Oostenrijk. 

Deze bijeenkomst heeft 

als thema: Ouderenbeleid 

in de dorpen. Het gaat 

hierbij o.a om de ver-

grijzing, de gevolgen hier-

van op zorg, voorzienin-

gen, etc. 

Wij hebben wethouder 

Johan v.d. Brand en be-

stuurslid Ans Beijens 

bereid gevonden hieraan 

deel te nemen. Wij zijn 

erg benieuwd naar hun 

ervaringen. 


