
Flowerfestival Bucine mei 2016. 
 

Dit jaar kwam er opnieuw een mogelijkheid om deel te nemen aan het Flowerfestival in Bucine. Omdat we hele mooie herinneringen hebben aan 

het festival in 2013, aarzelden we geen moment en gaven onszelf op. Samen met Ans en Bernard Beijens hebben we Esch vertegenwoordigd op 

het Festival Delle Regioni, zoals het in Bucine genoemd wordt. Een jaarlijks terugkerend festival wat in het teken staat van streekproducten, 

dans, muziek, wijn e.d. uit alle regio’s van Italie. 

 

Onze stand deelden we met vrienden uit Cyprus, Litouwen en Spanje. Met Nederlandse vlaggen, de vlag van Friends of Europe, veel oranje 

aankleding en Brabants bont op de tafel, waren we prominent aanwezig op het festival. Ans had voor ieder van ons een prachtige oranje hoed 

gemaakt. Hiermee stalen we de show! De “Olandese” waren “Bella” en werden overal op het festival herkend.  

 

Met foto’s en tekst + uitleg van de herinrichting van de Essche Stroom hebben we geprobeerd een bijdrage te leveren namens Esch.  

Van Waterschap de Dommel kregen we veel informatie en materiaal om een goed beeld te kunnen schetsen van onze omgeving en de 

herinrichting van het watersysteem. Dit is goed gelukt!  

De Oranje Bitter, stroopwafels, beschuit met muisjes en de “Hollandse” kaasblokjes waren erg populair op het festival; de Italianen wisten dit 

goed te waarderen. Zelfs veel Nederlanders die op een nabijgelegen camping stonden, waren heel nieuwsgierig naar de Nederlandse stand.   

 

Op zaterdagmiddag werden we met de mensen van Cyprus en Litouwen uitgenodigd om de streek rondom Bucine te gaan bekijken. Een 

schitterend gebied met veel historie. Vol trots en compassie vertelde de burgemeester over “zijn” gemeente. We vonden het heel speciaal dat de 

burgemeester hiervoor tijd en moeite nam.  

Een dag later was niet minder bijzonder. Toen gingen we (alleen Esch) met de burgemeester naar Siena. Daar waren we getuige van de 

bekendmaking van de laatste drie wijken die aan de Palio (paardenrace) in juli mee mochten doen. Het alom bekende plein Piazza Il Campo 

stond vol met locals die in spanning afwachtten of ze bij de laatste drie zouden zitten. Wat een ontlading en temperament ontstond er toen de 

vlaggen van de winnende wijken uit het gemeentehuis werden gestoken.   

 

Het hele festival was één grote verbroedering, gezelligheid en gemoedelijkheid. Met iedereen kon je een praatje maken, ook al was het soms met 

handen en voeten.  

 

De festivaldagen vlogen voorbij, waarbij we veel “oude” bekenden en nieuwe mensen ontmoet hebben in een heel relaxte en gezellige sfeer. We 

raden iedereen aan, mocht er opnieuw een uitnodiging komen, om zich hiervoor aan te melden.  

 

Anita en Geert-Jan Verstijnen. 


