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Jongerenbijeenkomst in Roemenië groot succes 

Boy Scholtze en Steef van Lokven zijn namens Friends of Europe Esch naar Ibanesti in Roemenië 
geweest. Steef heeft hiervan verslag gedaan.  

Deelnemers jongerenbijeenkomst Ibanesti bekend 

Tijdens de loting, in aanwezigheid van het dagelijks bestuur, is bekend geworden wie er meegaan 
naar de jongerenbijeenkomst in Ibanesti. Namens het bestuur gaat Boy Scholtze mee, namens de 
jeugd en de gelukkige is geworden: Steef van Lokven! Mocht Steef verhinderd zijn, dan gaat de 
reserve mee: Noel el-Sayed. 

Deelnemers kleine ontmoeting in Samuel 

Vanwege het officiële karakter van de laatste meeting over Demografische Ontwikkelingen, is er 
gekozen om twee bestuursleden naar Samuel te sturen voor deze laatste, afsluitende bijeenkomst. 
Boy Scholtze en Ans Beijens reizen af naar Portugal uit naam van Friends of Europe Esch.  

Jongerenweekend groot succes! 

Na maanden voorbereiding is het nu al weer voorbij: De jongerenbijeenkomst in Esch. Binnenkort 
volgt een verslag, maar ga nu alvast naar de Facebook fanpagina: Meet Europe for Free. 

De delegatie voor Letland - Kandava is bekend! 

Op woensdag 29 februari heeft de loting plaatsgevonden tijdens een druk bezochte 
informatieavond in Dorpshuis de Esch. Deze avond was tevens bedoeld voor de gastgezinnen voor 
het komende jongerenweekend in Esch.  

De loting voor de jongeren werd verricht door vice-voorzitter Friso Plantema en de gelukkigen zijn: 
Anna Simons 
Noël El Sayed 
John Vorstenbosch 
Job Schapendonk 
Mocht er iemand niet meekunnen, dan is de reserve: Isabelle Plasmeijer 

De loting voor de volwassen werd door diverse mensen gedaan en de gelukkigen zijn: 
Jan Simons 
Geert-Jan Verstijnen 
Johnny Vorstenbosch 
Ria Bekkers 
Ook hier is weer een reserve getrokken: Ans Vrensen 

Tevens gaan mee burgemeester Frans Ronnes als delegatieleider, tevens President van het Charter 
of European Rural Communities en namens het bestuur van Stichting Friends of Europe Esch: Frans 
Vermeer. Helma van Drunen reist met de delegatie mee in haar functie als secretaris van het 
Charter.  

Organisatiecomité jongerenweekend in Brabants Centrum 

Het organisatiecomité voor de jongeren is druk bezig met de voorbereidingen voor het 
jongerenweekend in Esch. Onlangs verscheen een mooi stukje daarover in het Brabants Centrum.  



Strzyzow (Polen) organiseert mini EK voetbal 

Het Europees Kampioenschap voetbal wordt in 2012 georganiseerd door Polen en Oekraïne. Nu 
heeft het Charter dorp in Polen, Strzyzow, deze gelegenheid aangegrepen om een mini EK te 
organiseren in hun dorp van 8 - 13 juni 2012, gelijk met het "echte" EK. Strzyzow heeft alle dorpen 
uitgenodigd uit de landen die al geplaatst zijn voor het EK, waaronder Nederland natuurlijk!  De 
bedoeling is dat er uit ieder dorp 10 deelnemers komen, de verblijfkosten worden betaald, alleen 
de reiskosten zijn voor eigen rekening waarvan een gedeelte vergoed wordt door Friends of Europe 
Esch! 's Morgens wordt er gevoetbald maar er is uiteraard ook tijd om de echte wedstrijden te 
bekijken in een speciale Fanzone.  

Jongerenontmoeting in Esch, 15-18 maart 2012 

In het kader van het Charter programma wordt van 15-18 maart 2012 een jongerenontmoeting in 
Esch gehouden. Ieder Europees dorp van het Charter zal met 2 jongeren aanwezig zijn en ook nog 
4 jongeren van het Charter jongerencoördinatieteam. Het thema betreft “hoe jongeren verbonden 
kunnen blijven met hun dorp op het gebied van cultuur, openbaar vervoer en allerlei andere 
voorzieningen”.  

Vanuit Esch kunnen er 10-20 jongeren meedoen aan het officiële programma. Geef je alvast op, de 
jongeren die afgelopen jaren hebben meegedaan vinden het fantastisch. 

Er is al een werkgroep druk bezig met de organisatie en voorbereiding hiervan. Deze werkgroep 
bestaat uit Geert-Jan van Schijndel, Steef van Lokven, Linda Pijnenburg, Anita Verstijnen, Lia 
Vorstenbosch, Ria Bekkers, Boy Scholtze en Martin Greven. 

Er wordt nu gewerkt aan het programma voor deze dagen, daarover zullen we u later informeren. 
Wel willen we 1 avond organiseren, waar iedereen van harte welkom is uit Esch, jong en oud. Het 
de bedoeling, zoals gebruikelijk, dat iedereen wordt ondergebracht bij gastgezinnen. Ria en Anita 
coördineren dit onderdeel. 

 


