
Meer Nieuws - 2010 

63% vindt dat Esch profiteert van het Charter 

Van de 166 stemmers op een poll in het Brabants Dagblad is 63% het met de stelling eens dat 
Esch profiteert van de Europese dorpenband.  

Friends of Europe sluit zich daar uiteraard voor 100% bij aan.  

 

Het Charter krijgt Golden Stars Award van de Europese commissie. 

Op 17 november ontving “The Charter of European Rural Communities” voor het project “liveability 
in European rural communities” in Brussel de Golden Star Award voor actief Europees burgerschap. 

Voor de jaren 2009 en 2010 deed de gemeente Haaren, met burgemeester Frans Ronnes als 
voorzitter van het Charter, een beroep op subsidie vanuit het “Europe for Citizens” programma. Het 
zogenaamde “Multi Annual” project werd toegekend en omvatte een financiële bijdrage van de EU 
in tien Charter bijeenkomsten, met als centraal thema: leefbaarheid in kleine 
plattelandsgemeenten van Europa. Gedurende de twee jaren waren er verspreid over Europa, twee 
grote netwerkontmoetingen, twee bijeenkomsten speciaal voor jongeren, een ontmoeting van 
“vrienden van Europa” comités die in verschillende van de aangesloten dorpen actief zijn en vier 
bijeenkomsten over betrokkenheid bij de lokale democratie. De slotbijeenkomst in Lassee, 
Oostenrijk, was een uitwisseling over de manier waarop ouderen leven in de verschillende delen 
van Europa. Deze laatste bijeenkomst was tevens de aanzet voor de bijeenkomsten in 2011 en 
2012 met als centraal thema “demografische ontwikkelingen op het platteland van Europa”. 
 
De Europese Commissie besloot het Charter voor het in 2009 en 2010 uitgevoerde project de 
Golden Star voor actief Europees burgerschap toe te kennen. De uitreikingsceremonie vond plaats 
op woensdagavond 17 november 2010 in Brussel. In een vol “Concert Noble” mocht Frans Ronnes, 
omringd door vertegenwoordigers uit nagenoeg alle Charter dorpen en onder toeziend oog van 
onder andere Viviane Reding, vice-voorzitter van de Europese Commissie, de Golden Star in 
ontvangst nemen. 
Alle projectpartners (de Charter dorpen) ontvingen een certificaat, waarop de waardering voor het 
project en de toekenning van de Golden Star is vastgelegd. 
En voor extra glans zorgden twee Charter jongeren Nathan uit Nadur (MT) en Izabele uit Zagare 
(LT), die samen het podium beklommen en op een fantastische manier het lied “A moment like 
this” zongen. 
 
Na afloop van de officiële ceremonie werd in Concert Noble een hapje en een drankje geserveerd. 
De winnaars konden met elkaar klinken op het behaalde succes en genieten van de toegekende 
waardering.  
Het winnen van de award is voor het Charter een grote eer en versterkt voor de toekomst de toch 
al stevige onderlinge band tussen de leden. 

Namens Friends of Europe Esch waren aanwezig: Secretaris Thea Heesemans, voorzitter Martin 
Greven, oud-voorzitter Theo Douma, webmaster Ingrid van Sichem en vriend Jan Heesemans. 
Helma van Drunen en Frans Ronnes vertegenwoordigden o.a. het Charter.  

 

Geef u nu op voor de jaarontmoeting 2011 in Cashel - Ierland 

Volgend jaar is de jaarontmoeting in Cashel - Ierland. En wie wil er nu niet naar het land van de 
schapen, de pubs en de Ierse zang en dans? U kunt zich nu opgeven voor deelname aan deze 
ontmoeting via ons e-mail adres: info@friendsofeurope.nl. Naast burgemeester Frans Ronnes 
(delegatieleider) en 1 bestuurslid, kunnen er 4 volwassen en 4 jongeren t/m 27 jaar mee. Op 31 



januari vindt de loting plaats in het Dorpshuis De Es in Esch. Bent u al Vriend? Dan maakt u meer 
kans om ingeloot te worden.  

 

Er kan nog 1 jongere mee naar Troisvierges - Luxemburg 

Van 25 - 27 maart 2011 is er een jongerenbijeenkomst in Troisvierges - Luxemburg. Boy Scholtze 
gaat mee als jeugdcoördinator van het Charter en Barbara vd Sande namens Friends of Europe 
Esch. Maar, er kan nog een jongere mee. Ben jij tussen de 18 en 27 jaar en wil je graag een keer 
mee? Je kan je nu opgeven voor deelname aan Luxemburg via info@friendsofeurope.nl. Je kan met 
Boy en Barbara meerijden dus de reiskosten zijn gering. De loting vindt plaats op 31 januari in De 
Es tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Friends of Europe.  

 

U kunt meepraten over demografische ontwikkelingen in Bienvenida - 

Spanje 

Van 31 maart - 3 april is er een kleine bijeenkomst in Bienvenida - Spanje. Het thema van de 
bijeenkomst is: Demografische ontwikkelingen in plattelands gebieden. Vergrijzing en vermindering 
van de bevolking en de effecten daarvan op de leefbaarheid in de dorpen. Circa 30% van de tijd 
wordt er over het thema gesproken, voor de rest is er tijd ingeruimd voor bezichtigingen en 
cultuur. 
Uitgenodigd zijn: Portugal, Frankrijk, Nederland (Esch), België, Luxemburg, Engeland en de 
president en secretaresse van het Charter. Ieder met een delegatie van 5 personen. Vanuit het 
bestuur van Friends of Europe Esch zal er 1 iemand meegaan. We hebben 2 plaatsen opgevuld met 
mensen die affiniteit hebben met het onderwerp. Daarnaast kunnen er nog twee personen mee. 
Bent u geïnteresseerd in deelname of heeft u nog vragen?  
Stuur dan een e-mail naar: info@friendsofeurope.nl. 

 

Deelnemers jongerenbijeenkomst Kandava zijn bekend 

Op 1 september is de loting geweest voor de jongerenbijeenkomst in Kandava - Letland. Naast de 
jeugdcoördinator Boy Scholtze en lid van het jongerencoördinatieteam Barbara vd Sande, konden 
er nog twee jongeren mee. Er hadden zich 5 jongeren aangemeld en de gelukkigen zijn: Noël El 
Sayed en Isabel Plasmeyer. Jeffrey Cuyten is reserve voor het geval er iemand afvalt.  

 

Ans Beijens en Johan van de Brand gaan naar Lassee 

In november is er een bijeenkomst in Lasse, Oostenrijk met als thema: Ouderen in Beweging. Ans 
Beijens gaat mee namens het bestuur en we hebben wethouder Johan van de Brand bereid 
gevonden om hieraan deel te nemen, beiden vanwege hun betrokkenheid met het onderwerp.  

 

Delegatie veilig terug uit Strzyzow - Polen 

De Essche delegatie is inmiddels weer teruggekeerd na een fantastische bijeenkomst in Polen. De 
organisatie en de bewoners van Strzyzow hebben er echt alles aan gedaan om er een mooi 
weekend van te maken. Het had weinig gescheeld of de bijeenkomst was niet doorgegaan vanwege 
de overstromingen in Polen. Gelukkig konden ze alles op tijd geregeld krijgen en heeft vooral ook 
de zon flink meegewerkt. Binnenkort publiceren wij hier een paar verhalen van de deelnemers.  

 



Nieuw bestuurslid gemeenteraad bekend 

Zoals eerder vermeld zou er een nieuw bestuurslid namens de Gemeenteraad in het bestuur 
komen. Michiel Alting von Geusau heeft deze functie diverse jaren tot beider tevredenheid vervuld, 
maar omdat hij de Gemeenteraad ging verlaten, moest er een opvolger gezocht worden. 

Gelukkig is deze gevonden in de enthousiaste Ans Beijens. Ans Beijens woont in Helvoirt en is erg 
blij dat ze plaats mag nemen in het bestuur.  

 

Definitief programma Strzyzow bekend 

De delegatie uit Esch is er klaar voor! "Het kleine café aan de haven" zit er al goed in en er zijn 
zelfs twee Poolse liedjes ingestudeerd onder leiding van de heer Pim van Elsdingen.  

We gaan ervan uit dat Esch niet in de halve finale blijft steken zoals Sieneke. 

De delegatie zal muzikaal begeleid worden op keyboard door Job Schapendonk. Tevens heeft Job 
een arrangement gemaakt voor het Poolse liedje Stolat.  

De culinaire commissie, Lisanne Vermeer en Ingrid van Sichem, hebben er voor gekozen om in 
Polen Boerenkool met Worst te presenteren als echte Hollandse hap. 

Het belooft dus weer een mooi feest te worden. 

 

Bierpompfeest groot succes 

Het Bierpompfeest en het bezoek van de buitenlandse gasten is een groot succes geworden. Zowel 
de buitenlandse gasten als de gastgezinnen hebben gezamenlijk genoten van een prachtig 
Hemelvaartweekend. 

Alleen het weer was een kleine spelbreker, maar dankzij de gul aangeboden drankjes van de 
Tsjechische delegatie, bleven we van binnen warm. 

De fietstocht langs de Belverse route was geweldig. Alhoewel niet elke gast op de fiets is gestapt 
werd dit door velen als de leukste dag getipt. Ook de ontvangst op het Gemeentehuis in Haaren 
waar ze kroketten kregen bij de lunch, was een succes. 

De barbecue op vrijdagavond in de dwarsdeelschuur bij Friso Plantema was heerlijk. Onder leiding 
van de koks Jan Heesemans en Geert-Jan Verstijnen werd het vlees precies goed.  

De zaterdag kon ingevuld worden door de gastgezinnen en er werden veel buitenlanders 
gesignaleerd in Den Bosch. Ook zijn er gastgezinnen die hun gasten hebben meegenomen naar 
o.a. Rotterdam en de vesting in Heusden. 

Zaterdagavond was het officiële afscheid en er is menig traantje gelaten. Maar er kan 
teruggekeken worden op een geslaagde bijeenkomst.  

 

Voorlopig programma Strzyzow bekend 

In juni gaat er een delegatie uit Esch naar Polen, Strzyzow voor de jaarlijkse ontmoeting met alle 
dorpen. Het belooft een mooie bijeenkomst te worden met alweer een culinaire avond en zelfs een 
soort liedjesfestival! 



Om geheel in de stijl te blijven van het "echte" Eurovisie Songfestival heeft de delegatie het plan 
opgevat om "In het kleine café aan de haven" van de enige, echte Vader Abraham te gaan zingen. 
Nu maar hopen op: The Netherlands - Twelve points, Les Pays Bas - Douze points, Niderlandy - 
dwunastu punktów. 

 

Bestuurswijziging Friends of Europe Esch 

Bij de zoektocht naar een vicevoorzitter hebben twee kandidaten zich gemeld: Friso Plantema en 
Frans Vermeer. Omdat beide kandidaten om verschillende redenen een goede bijdrage aan het 
bestuur kunnen geven is besloten om ze allebei in het bestuur op te nemen: Friso Plantema als 
vicevoorzitter en Frans Vermeer als bestuurslid. 

We zijn erg blij met deze twee nieuwe bestuursleden en hopen op een goede samenwerking. 

Daarnaast zal er een nieuwe kandidaat komen vanuit de Gemeenteraad. Michiel Alting von Geusau 
heeft diverse jaren namens de Gemeenteraad in het bestuur gezeten, maar na de verkiezingen is 
er een nieuwe Raad gekozen. Wij hopen u binnenkort hierover te kunnen informeren. 

 

Nieuws en progamma over het bezoek van de buitenlandse gasten op het 

Bierpompfeest. 

De werkgroep Bierpompfeest is druk bezig met de voorbereidingen voor het festival. Er zijn genoeg 
gastgezinnen gevonden voor de buitenlandse gasten en ook het programma is zo goed als rond. 

De "vrienden" worden niet vergeten en nu maar hopen op mooi weer.  

 

Delegatie Polen bekend 

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in de Es zijn de deelnemers getrokken voor de delegatie naar de 
zomerontmoeting in Polen. 

De trekking werd verricht door Emanuel van Amelsvoort en wordt uitgezonden door Loesch. 

De gelukkigen zijn: 

jongeren: 
Noel El Sayed 
Job Schapendonk 
Ilse van Baardwijk 
Boy Scholtze (jeugdcoordinator) 
 
reserve voor de jongeren: 
Isabelle Plasmeijer 

volwassenen: 

Lisanne Vermeer 

Pieter Schevers 

Emanuel van Amelsvoort 

Ingrid van Sichem 

 

reserve voor de volwassen: 

1. John Vorstenbosch 



2. Lenie van de Doelen 

 

namens het bestuur van Friends of Europe Esch: 

Martin Greven  

 

delegatieleider: 

Frans Ronnes 

 

secretaris van het Charter: 

Helma van Drunen 

 

Helma van Drunen gaat mee namens het Charter en maakt geen deel uit van de Essche delegatie.  

 

  

 


