
Tijdens het aankomende 50e 

Bierpompfeest komen een kleine 

50 buitenlandse gasten uit 8 

verschillende dorpen naar Esch 

om dit mooie feest mee te ma-

ken. 

De organisatie is al in volle gang 

en er hebben zich al veel gast-

gezinnen opgegeven. Wilt u ook 

gastgezin zijn, dan kunt u zich 

hiervoor opgeven bij Elly v.d. 

Broek en Thea Heesemans. 

Over het programma houden wij 

u op de hoogte. 

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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Wijziging data 
zomerontmoeting 

Lotingsavond woens-

dag 11 maart 2015 

Op woensdag 11 maart 

vanaf 20.00 uur vindt 

in het Dorpshuis de 

loting plaats voor alle 3 

buitenlandse ontmoe-

tingen.  

Tevens is er deze 

avond een informatieve 

bijeenkomst voor de 

gastgezinnen tijdens 

het Bierpompfeest. U 

krijgt hiervoor nog een 

aparte uitnodiging.  

Alle belangstellenden 

zijn om 20.00 uur van 

harte welkom. 

Zie ook onze website.  

Bierpompfeest 

Jongeren in 
Naestved 

In 2015 zijn er voor Esch 4 ontmoetin-

gen in Europa. Eén daarvan, de grote 

zomerontmoeting vindt  plaats in Zaga-

re, Litouwen. Omdat Zagare dit jaar 

culturele hoofdstad is, is de data 

van de zomerontmoeting aangepast  

Het volledige programma 2015: 

• 13-17 mei: Esch. Kleine ontmoe-

ting tijdens Bierpompfeest, onge-

veer 50 buitenlandse gasten. 

• 30 juli-3 augustus: Zagare, 

Litouwen. Grote zomeront-

moeting. 4 jongeren en 4 vol-

wassenen. 

• 24-27 september: Hepstedt, 

Duitsland. Kleine ontmoeting. 3 

volwassenen. 

• 15-18 oktober: Nagycenk, Hon-

garije. Jongerenbijeenkomst. 3 

jongeren. 

Bij de kleine ontmoetingen kunnen in 

2015 3 personen mee, het afgelopen 

jaar was dat 1 persoon. 

U kunt zich nu al opgeven als u mee 

wilt. De opgave kan tot woensdagavond 

11 maart 20.00 uur. Deze avond gaan 

we loten. Onze “vrienden” en diegenen 

die nog nooit zijn mee geweest hebben 

een extra kans om ingeloot te worden. 

Ontmoeting in 
Naestved voor 

jongeren 

Voor de jongeren was er een 

ontmoeting in Naestved, Dene-

marken van 16 t/m 19 oktober. 

Loes van der Sande en Boy 

Scholtze zijn er bij geweest. 

Lees het verslag van Loes en 

bekijk de foto’s op onze website  

2015: Onze “Vrienden” 

Wij zijn geheel afhankelijk van onze betalende “vrienden”. Wij krijgen geen 

enkele subsidie. De gelden worden gebruikt om een bijdrage aan reiskos-

ten te leveren, met name voor onze (studerende) jongeren en om ook eens 

een ontmoeting in Esch te organiseren. Wilt u ook “vriend” worden, ga dan 

naar onze website. 


