
Cashel, Ierland 

De grote zomerontmoeting 

was dit jaar in Cashel, 

Ierland. De Essche delega-

tie heeft volop genoten 

van deze bijeenkomst. 

Veel leuke reacties hebben 

ons bereikt. Voor een ver-

slag van Isabelle Plasmeij-

er en veel mooie foto’s van 

Geert-Jan Verstijnen ver-

wijzen wij naar onze web-

site  

Van 24-27 november dit 

jaar is er een ontmoeting 

in Desborough, Engeland 

voor alle 27 Europese dor-

pen. Uit ieder dorp worden 

er 2 mensen verwacht. 

Naast bezoekjes en uitjes, 

zal er aandacht geschon-

ken worden aan het thema 

“wat zijn de effecten van 

demografische ontwikkelin-

gen (vergrijzing van de 

dorpen) op het aantal vrij-

willigers”? 

Naast 1 bestuurslid zal er 

ook een vrijwilliger uit de 

Essche samenleving ge-

vraagd worden deel te 

nemen aan deze ontmoe-

ting in Desborough. Zie 

ook de 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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Jongerenontmoeting in 
Esch, 15-18 maart 2012 

In het kader van het Charter programma wordt van 15

-18 maart 2012 een jongerenontmoeting in Esch ge-

houden. Ieder Europees dorp van het Charter zal met 2 

jongeren aanwezig zijn en ook nog 4 jongeren van het 

Charter jongerencoördinatieteam. Het thema betreft 

“hoe jongeren verbonden kunnen blijven met hun dorp 

op het gebied van cultuur, openbaar vervoer en allerlei 

andere voorzieningen”.  Vanuit Esch kunnen er 10-20 

jongeren meedoen aan het officiële programma. Geef 

je alvast op, de jongeren die afgelopen jaren hebben 

meegedaan vinden het fantastisch. 

Er is al een werkgroep druk bezig met de organisatie 

en voorbereiding hiervan. Deze werkgroep bestaat uit 

Geert-Jan van Schijndel, Steef van Lokven, Linda Pij-

nenburg, Anita Verstijnen, Lia Vorstenbosch, Ria v.d. 

Sande, Boy Scholtze en Martin Greven. 

Er wordt nu gewerkt aan het programma voor deze 

dagen, daarover zullen we u later informeren. Wel wil-

len we 1 avond organiseren, waar iedereen van harte 

welkom is uit Esch, jong en oud. Het de bedoeling, 

zoals gebruikelijk, dat iedereen wordt ondergebracht 

bij gastgezinnen. Ria en Anita coördineren dit onder-

deel. 

Zomerontmoeting 2012 

in Kandava, Letland 

Van 5 - 9 juli 2012 is de 

grote zomerontmoeting in 

Kandava, Letland. Er 

kunnen 4 jongeren tot 27 

jaar mee en 4 volwas-

senen. 

U kunt zich nu al opgeven 

via onze website. Zoals 

gebruikelijk zal er 

eventueel geloot worden. 

Hieronder 2 foto’s van 

Kandava.  
Desborough, Engeland 

Bezoek aan 

Desborough 

Inleiding 

Het is al weer enige tijd geleden dat u de 

laatste nieuwsbrief hebt ontvangen. In-

tussen is er wel veel gebeurd. In maart 

was er een jongerenontmoeting in 

Luxemburg, een ontmoeting in Bienvenida, 

Spanje en natuurlijk de grote 

zomerontmoeting in Cashel, Ierland. Foto’s 

en verslagen hiervan en veel meer kunt u 

zien en lezen op onze website.          

Speciale aandacht voor het verslag en 

foto’s van Anita Verstijnen, die samen met 

Tsjechische “Friends” uit Stary Poddvorov 

de halve marathon van Praag heeft gelo-

pen. Ook het prachtige verslag van Edward 

van Os en foto’s van het bezoek aan Spanje 

raden we aan om te bekijken.  
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