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Bezoek aan Desborough  

Van 24-27 november was er een ontmoeting in Desborough, Engeland voor alle 27 Europese 
dorpen. Uit ieder dorp kwamen 2 deelnemers. Esch werd vertegenwoordigd door Martin Greven 
(voorzitter Friends of Europe) en Fons van der Heijden (vrijwilliger op diverse fronten). Namens het 
Charter waren Helma van Drunen (secretaresse) en Ingrid van Sichem (webmaster) aanwezig.  

Naast bezoekjes en uitjes werd er volop aandacht geschonken worden aan het thema “wat zijn de 
effecten van demografische ontwikkelingen (vergrijzing van de dorpen) op het aantal vrijwilligers”? 
In groepjes bespraken de deelnemers hoe dit in hun dorp geregeld was en werden er volop ideeén 
uitgewisseld. Maar het hoogtepunt van het bezoek was toch wel het versieren van een kerstboom 
in de kerk van Desborough. Elke deelnemer had een kerstdecoratie meegenomen die typerend was 
voor zijn of haar land. Martin en Fons hadden twee delftsblauwe kerstballen meegenomen, de een 
gevuld met klompjes en de ander met een grachtenpand. De boom was zo'n succes dat 
Desborough heeft besloten de kerstdecoraties te registreren en de boom elk jaar opnieuw op te 
tuigen.  

Anita Verstijnen uit Esch loopt de halve marathon in Praag met Friends uit 

Tsjechië. 

Anita Verstijnen, al jarenlang Vriend van Friends of Europe en meermalen betrokken bij Friends of 
Europe activiteiten, heeft onlangs in Praag de halve marathon gelopen met Friends uit Tsjechië - 
Stary Poddvorov.  

 

Deelnemers jongerenbijeenkomst Troisvierges zijn bekend 

Tijdens de jaarbijeenkomst in De Es heeft Boy Scholtze de loting verricht voor de 
jongerenbijeenkomst in Troisvierges - Luxemburg. 

De gelukkige is geworden: Marijke van de Sande. Naast Marijke gaan ook Boy en Barbara van de 
Sande mee namens het jongerencoördinatieteam. 

 

Delegatie bekend voor zomerontmoeting in Ierland 

De belangstelling voor deelname aan de zomerontmoeting in Ierland was dit jaar erg groot. Tijdens 
de bijeenkomst in De Es werd er over Ierland verteld door een afgevaardigde van de Ierse 
ambassade. Namens het organisatiecomité in Cashel was Niall Gregory overgekomen om wat over 
Cashel en de jaarlijkse ontmoeting te vertellen. 

Niall logeerde, zoals de gewoonte is, als gast bij Martin Greven, voorzitter Friends of Europe en zijn 
vrouw Ingrid van Sichem. Het weekend voorafgaand aan de bijeenkomst hebben zij Niall een 
indruk gegeven van Esch in het bijzonder en Nederland in het algemeen. Niall is tevens ontvangen 
op het Gemeentehuis door burgemeester Frans Ronnes en Helma van Drunen. 

Maar, de belangrijkste taak was natuurlijk de loting. De delegatie van Esch bestaat uit de volgende 
personen: 

Delegatieleider: Frans Ronnes 
Namens het bestuur: Ans Beijens 



Jongeren: 
Noël El Sayed 
John Vorstenbosch 
Isabelle Plasmeijer 
Barbara van de Sande 

Volwassenen: 
Jan Heesemans 
Ans Vrensen 
Desiree Timmermans 
Geert-Jan Verstijnen 

Namens het Charter: 
Helma van Drunen - Secretaresse Charter 
Boy Scholtze - Youth Coordinator 

 

Het bestuur neemt afscheid van Theo van Roosmalen 

Helaas heeft Theo van Roosmalen te kennen gegeven dat hij na 15 jaar in het bestuur van Friends 
of Europe (voorheen: Stichting Esch, Trefpunt in Europa) gezeten te hebben, het wat rustiger aan 
wil doen en stopt hij als bestuurslid. 

Het bestuur betreurt dit ten zeerste maar heeft uiteraard alle begrip en dankt Theo dan ook 
hartelijk voor alle jaren dat hij zich ten volle heeft ingezet voor de Stichting. Hij zal zeer gemist 
worden. 

Tijdens een besloten feestje werd er uitvoerig afscheid van Theo genomen en kreeg hij een mooi 
cadeau. Op de bijeenkomst kreeg Theo nog een certificaat: hij is daarmee de eerste Ere Vriend 
geworden en hoeft de komende 3 jaar geen bijdrage te betalen!  

Theo, namens het bestuur: Bedankt voor al die jaren inzet en toewijding.  

 

Edward van Os en Annie van der Heijden gaan naar Spanje 

Tijdens dezelfde bijeenkomst is er ook geloot voor deelnemers voor de small meeting in Spanje. 
Naast bestuurslid Lia de Man en twee personen die affiniteit hebben het onderwerp Demografische 
Ontwikkelingen, zijn er twee vrienden ingeloot. Helma van Drunen verrichte deze trekking en de 
"winnaars" zijn: Annie van der Heijden en Edward van Os. Veel plezier in Spanje! 

 

  

 


