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In het jaar 1988 zocht de bur-

gemeester van Cissé, Michel 

Bouchet, in alle 12 EU landen 

een plattelandsgemeente voor 

een gezamenlijk verbond. Hij 

wilde de Europese mensen na-

der tot elkaar brengen. 

Het eerste treffen was in 1989 

in Cissé, waar alle gasten wer-

den ondergebracht in gastge-

zinnen. Op 6 november 1989 is 

het Charter notarieel bekrach-

tigd in Cissé. Het tweede tref-

fen was in Esch in 1990. 

Sindsdien vindt jaarlijks een 

treffen plaats in één van de 

inmiddels 28 EU dorpen, waar 

10 mensen uit ieder dorp bij 

elkaar komen. 

H o e  he t  a l l ema a l  
b e g o n .  

E-mail: info@friendsofeurope.nl 

Website: www.friendsofeurope.nl 

Rabobank NL 06 RABO 015.54.04.229 

KvK: 41084028 

Secretariaat: Kollenberg 16 

          5296 LD Esch 

          Telefoon:  +31 (0)411 601482 

St i c h t i n g  F r i e n d s  o f  Eu r o p e  Es c h  

F r i e n d s  o f  Eu r o p e  

 

Es c h  

“People meet people” 

 

Bestuur 

Martin Greven    Voorzitter 

Thea Heesemans    Secretaris 

Lia de Man    Penningmeester 

Frans Vermeer    Bestuurslid 

Boy Scholtze    Jongerencoördinator 

Ans Beijens    Namens de gemeenteraad 

Jeannette Zwijnenburg -  

van der Vliet    Burgemeester  

Naam:………………………………….. 

Adres:…………………………………… 

PC+Woonplaats:……………………….. 

Telefoon:……………………………….. 

E-mail:……………………………... 

Ik wil graag vriend worden à 25 euro per jaar voor    

volwassenen. 

Ik wil graag vriend worden à 15 euro per jaar voor 

jongeren t/m 25 jaar. 

Ik wil graag kosteloos de nieuwsbrief ontvangen.

Antwoordkaart 

S.v.p. sturen naar secretariaat of per e-mail. 



Tot voor kort stonden wij bekend als de Stich-

ting Esch, Trefpunt in Europa. Door onze 

bewuste keuze voor verbreding en verdieping 

en een meer eigentijdse uitstraling hebben we 

in 2009 onze statuten als zodanig laten 

aanpassen. De nieuwe naam voor onze stich-

ting: Friends of Europe Esch 

De inkomsten die worden verkregen bestaan 

uit de contributies van onze “Vrienden” en 

incidentele giften. 

De uitgaven bestaan voornamelijk uit organi-

satiekosten bij (internationale)  evenementen 

en een  

tegemoetkoming in de 

reiskosten van onze 

jongeren die hieraan 

deelnemen. 

Deelname  aan de 

jaarlijkse  zomeront-

moeting is opengesteld  

voor alle inwoners en 

hun (eventueel 

buitenshuis wonende) 

kinderen vanaf 18 jaar. 

Onze “vrienden” hebben 

extra kans om ingeloot te worden. 

Deelnemers aan de zogenoemde “small-

meetings” kunnen worden aangezocht op basis 

van het  thema van die ontmoeting.  

Stary Poddvorov,  
zomerontmoeting 
2009 

De 28 partnergemeenten 

 Bienvenida (Spanje) - 2500 inwoners. 

 Bièvre (België) - 3000 inwoners. 

 Bucine (Italië) -  8800 inwoners. 

 Cashel (Ierland) - 3000 inwoners. 

 Cissé (Frankrijk) - 2000 inwoners. 

 Desborough (Engeland) - 7300 inwoners. 

 Esch (Nederland) - 2200 inwoners. 

 Hepstedt (Duitsland) - 1100 inwoners. 

 Holmegaard (Denemarken) - 5500 inwoners. 

 Ibanesti (Roemenië) - 4500 inwoners. 

 Kandava (Letland) - 1000 inwoners. 

 Kannus (Finland) - 6000 inwoners. 

 Kolindros (Griekenland) - 3500 inwoners. 

 Lassee (Oostenrijk) - 2400 inwoners. 

 Lefkara (Cyprus) - 1100 inwoners. 

 Medzev (Slowakije) - 4000 inwoners. 

 Moravce (Slovenië) - 4500 inwoners. 

 Nadur (Malta) - 4000 inwoners. 

 Nagycenk (Hongarije) - 1800 inwoners. 

 Ockelbo (Zweden) - 6500 inwoners. 

 Põlva (Estland) - 6500 inwoners. 

 Samuel (Portugal) - 1500 inwoners. 

 Stary Poddvorov (Tsjechië) - 1000 inwoners. 

 Strzyzów (Polen) - 8600 inwoners. 

 Tisno (Kroatië) - 3200 inwoners. 

 Troisvierges (Luxemburg) - 2200 inwoners. 

 Zagare (Litouwen) - 3000 inwoners. 

 Slivo Pole (Bulgarije) -  3200 inwoners. 

Wie zijn wij? 

Het bevorderen van de sociale- en cul-

turele uitwisseling tussen inwoners van 

Esch in het bijzonder en de Gemeente 

Haaren in het algemeen met inwoners van 

kleine plattelandsgemeenten uit alle 

landen van de Europes Unie die zijn 

aangesloten bij het Charter van Rural 

Communities. 

Wat is ons doel? 

♦ Wij verzorgen de loting en de organisatie 

voor deelname aan de diverse ontmoe-

tingen. 

♦ Wij bemiddelen en ondersteunen het 

verblijf van onze gasten in de verschillen-

de gastgezinnen in het geval wij zelf hier 

een ontmoeting organiseren. 

♦ Wij kunnen bemiddelen indien u of een 

van uw kinderen een stageplaats zoekt in 

een van de aangesloten Chartergemeen-

ten. 

♦ Wij kunnen u ondersteunen als u met uw 

vereniging een specifieke uitwisseling wil 

organiseren met een of meerdere aange-

sloten Chartergemeenten. 

Wat doen wij? 

Stary Poddvorov,  
zomerontmoeting 
2009 

Opening “Charter” tegelpad in Esch 
door burgemeester Frans Ronnes in 
2013. 


