
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 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, 

Spanje. 5 personen kun-

nen mee in de Essche 

delegatie. Thema is ver-

grijzing en vermindering 

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, bezichtigin-

gen en andere feestelijk-

heden. Er gaat 1 be-

stuurslid mee, 2 personen 

met affiniteit met het 

thema, wat betekent dat 

er nog 2 personen mee 

kunnen. U kunt zich op-

geven 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. 

Friends of Europe Esch 
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Charter wint Golden Stars 

Award 

Brussel, 17 november 

2010. Het is 19.00 uur. 

Een bekende Belgische 

presentator start met de 

uitreiking van de Golden 

Stars Award, die dit jaar 

is gewonnen door het 

Charter van  European 

Rural Communities. In 

een prachtige zaal werd 

deze prijs uitgereikt aan burgemeester Frans Ronnes, 

President van het Charter in gezelschap van vertegen-

woordigers van bijna alle dorpen.  

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

wezig om dit geweldige 

moment mee te maken. 

We hadden zelfs een 

gast uit Denemarken, die 

met ons meeging. Ook 

voormalig voorzitter 

Theo Douma was mee. 

Aan publiciteit ook geen 

gebrek, veel cameramen-

sen, fotografen en jour-

nalisten waren er, voor Esch (Haaren) waren daar Bra-

bants Centrum, Brabants Dagblad en Loesch. 

De Europese Commissie ondersteunt ruim 1200 projec-

ten (initiatieven) in Europa, die te maken hebben met, 

voor en door de inwoners van Europa (Europe for Citi-

zens Programme). Dat het Charter deze prijs heeft 

gewonnen is een grote erkenning voor al het werk van 

President Frans Ronnes van het Charter en secretaris 

Helma van Drunen. 

Aan het einde van de 

ceremonie  zongen 2 

inwoners uit de Char-

ter dorpen nog een 

prachtig lied. U ziet ze 

op de foto hiernaast. 

Voor veel meer foto’s 

en ook 2 filmpjes zie 

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. 

Niall Gregory van het or-

ganisatiecomité in Cashel 

zal hierbij aanwezig zijn. 

Bienvenida, Spanje 

Bijna alle Charter dorpen uit 
Europa waren aanwezig. 

Bezoek aan 

Spanje  

Izabele uit Litouwen en Nathan 
uit Malta van het Charter zongen 

een prachtig lied. 

Groot scherm geeft alle Char-
ter dorpen weer. 

http://www.friendsofeurope.nl
http://www.friendsofeurope.nl
http://www.friendsofeurope.nl
mailto:info@friendsofeurope.nl?subject=Informatie
http://www.friendsofeurope.nl/friendsofeurope/vrienden.htm
mailto:info@friendsofeurope.nl?subject=Unsubscribe
http://www.friendsofeurope.nl
http://www.friendsofeurope.nl

