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Dubbel feest: Opening tegelpad en Frans Ronnes kreeg een lintje 

Het weekend van 27 april bracht dubbel feest: Frans Ronnes werd benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau en een dag later mocht Ridder Ronnes het nieuwe tegelpad openen dat loopt 
van de bierpomp tot het monument aan de achterkant van het oude gemeentehuis. 

Het was al langer de wens om een soort monument in Esch te hebben om de verbondenheid met 
het Charter aan te tonen. Er was al de pomp aan de achterkant van het oude gemeentehuis, maar 
slechts weinigen wisten waar deze voor stond. Er loopt nu een mooi tegelpad met een tegel per 
dorp van de bierpomp naar het monument. Op elke tegel staat de naam van het dorp en een vlag 
van het land. Daarnaast heeft elke tegel een QR code waarmee de website van Friends of Europe 
wordt geopend met een beschrijving van het desbetreffende dorp. Binnenkort komt daar ook een 
link bij naar de Engelse tekst.  

Voor beide gelegenheden waren er diverse gasten uit verschillende Charter dorpen overgekomen: 
Uit Nagycenk - Hongarije, Stary Poddvorov - Tsjechië, Hepstedt - Duitsland, Cissé - Frankrijk, 
Troisvierges - Luxemburg, Zagare - Litouwen, Bienvenida - Spanje een ook de president van het 
Charter, Karl Grammanitsch, was overgekomen om Frans Ronnes te feliciteren met zijn lintje.  

Samen met Helma van Drunen heeft Friends of Europe de organisatie voor het weekend verzorgd, 
van het onderbrengen van de gasten in gastgezinnen, tot aan een gezamenlijke diner in de 
dwarsdeelschuur van Friso Plantema.  

Op vrijdag 26 april werden alle gasten met hun gastgezinnen verwacht in het gemeentehuis van 
Haaren waar burgemeester Ronnes zijn lintje in ontvangst mocht nemen. Uiteraard was Frans 
Ronnes hier niet van op de hoogte, dus alles moest in het diepste geheim georganiseerd worden. 
Het was dan ook een hele verrassing voor de burgemeester dat hij zo veel gasten aantrof in het 
gemeentehuis, nadat hij eerst zelf lintjes had uitgedeeld. Speciaal voor deze gelegenheid was de 
Commissaris van de Koningin, de heer van de Donk, naar Haaren gekomen om aan burgemeesster 
Ronnes deze onderscheiding uit te reiken.  

Daarna was er een gezamenlijke lunch in het gemeentehuis. 's Avonds werden de buitenlandse 
gasten, samen met hun gastgezinnen, verwacht in de dwarsdeelschuur van Friso Plantema voor 
een gezamenlijk diner. Frans Ronnes schoof ook aan met zijn vrouw Anny.  

Op zaterdagmorgen werd het tegelpad officieel geopend door Frans Ronnes. Uiteraard waren ook 
hier de buitenlandse gasten aanwezig, alsmede vele Vrienden van Friends of Europe Esch en 
andere geinteresseerden. Onze gast uit Litouwen, Izabele, zorgde voor de muzikale omlijsting, en 
Job Schapendonk opende met het spelen van de Europese hymne.  

Daarna was het tijd voor Oranjebitter en bitterballen, uitgereikt door de gemeentelijke biertapper, 
Gerrie van de Mee. 

Ter afsluiting waren alle buitenlande gasten met hun gastgezinnen uitgenodigd in Het Betoverde 
Bos, voor een heerlijke, Hollandse pannenkoek. 

Al met al was het een prachtig weekend en we zijn trots op onze burgemeester, Ridder Ronnes, en 
het mooie tegelpad dat de verbintenis met het Charter en alle aangesloten dorpen symboliseert. 

Artikel in Brabants Centrum over de jeugdontmoeting in Ockelbo 

Onlangs stond er een artikel over de ontmoeting in Zweden in het Brabants Centrum. Lars 
Vorstenbosch heeft hiervoor een interview gegeven aan het Brabants Centrum.  



Uitnodiging voor Bucine's Flower Festival 

Elk jaar organiseert Bucine, Italië het Flower Festival en worden er twee Charterdorpen 
uitgenodigd. Dit jaar wordt het gehouden van 24 t/m 26 mei. De eerste twee dorpen die zich 
aanmelden zijn van harte welkom met 3 personen. Het is wel de bedoeling dat elke delegatie een 
presentatie doet van iets wat typisch voor dat land is, zoals een volksdans of een lied. Daarna 
wordt er ook gevraagd wat kunst en/of voedsel mee te brengen, wat typerend is voor Nederland.  

Mocht u geinteresseerd zijn, dan kunt u dat doorgeven aan info@friendsofeurope.nl. De 
reiskosten zijn voor eigen rekening, het verblijf wordt door Bucine geregeld.  

Note: Esch gaat naar Bucine! Geert Jan en Anita Verstijnen gaan samen met Frans Vermeer ons 
dorp vertegenwoordigen op het Flower Festival in Bucine.  

Uitslag loting bekend voor Medzev, Slowakije en Samuel, Portugal 

Het was weer een goede bijeenkomst in de Es, veel belangstellenden die de Stichting Friends of 
Europe een warm hart toedragen. Maar, uiteindelijk ging het toch om de loting. De deelnemers 
voor Zweden waren al bekend, maar de loting voor de kleine ontmoeting in Medzev en de grote 
zomerontmoeting stonden nog op het programma.  

Deze gelukkigen mogen mee naar Medzev: 
Er hadden zich drie kandidaten gemeld, welke dus ook alle drie kunnen deelnemen:    
1.       Edward van Os  
2.       Lia Vorstenbosch  
3.       Johnny Vorstenbosch  
4.       Ans Beijens, als vertegenwoordiger van Stichting Friends of Europe Esch  

Voor Samuel, Portugal waren er meer gegadigden, er moest zowel voor de jongeren als voor de 
ouderen geloot worden. En dit is het resultaat: 

Jongeren: 
1.       Linda Pijnenburg  
2.       Koen Peek  
3.       Job Schapendonk  
4.       John Vorstenbosch jr.  
5.       Barbara van de Sande (reserve)  

Volwassenen:    
1.       Anny Ronnes  
2.       Wil Gloudemans  
3.       Elly van de Broek  
4.       Ans Vrensen  
5.       Ingrid van Sichem (reserve)  

Daarnaast gaan nog mee: Frans Ronnes, burgemeester van Haaren, tevens delegatieleider en Thea 
Heesemans namens het bestuur van Stichting Friends of Europe Esch. 

Alle gelukkigen zijn al op de hoogte gesteld.  

Deelnemers Ockelbo Zweden bekend 

Zaterdag 12 januari werd de loting gehouden voor de jongerenbijeenkomst in Ockelbo - Zweden. 
Er waren zeven aanmeldingen binnengekomen! 

Onder toeziend oog van het dagelijks bestuur en in bijzijn van een aantal jongeren die zich hadden 
opgegeven (een paar hadden hun moeder gestuurd als afgevaardigde), werden de volgende 
deelnemers geloot: Thieu Verstijnen, Lars Vorstenbosch en Joep van de Sande. Boy Scholtze gaat 



mee als jeugdcoördinator namens het bestuur van Friends of Europe Esch. En voor het geval er 
iemand afvalt, is Steef van Lokven geloot als reserve. 

Alle deelnemers: van harte gefeliciteerd en veel plezier in Zweden. 

Loting jongerenbijeenkomst Ockelbo - Zweden 

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de loting voor de jongerenmeeting gehouden op 12 
januari om 16.00 bij Martin Greven op de Kollenberg 14. De reden hiervoor is dat wij eerder dan 
voorzien aan Ockelbo de deelnemers moeten doorgeven. Degenen die zich hebben opgegeven zijn 
al uitgenodigd voor deze loting. U kunt zich nog opgeven voor deze meeting tot zaterdag 16:00 uur 

per e-mail: info@friendsofeurope.nl   

Programma goedgekeurd door Brussel 

Onlangs kregen we het goede bericht dat het programma voor volwassen voor de komende twee 
jaar ook is goedgekeurd. Alle geplande meetingen voor 2013 en 2014 kunnen dus doorgaan. Dit is 
geweldig nieuws voor het Charter en daarmee natuurlijk ook voor Friends of Europe Esch. Nadat 
tot twee keer toe de Gemeente Haaren het programma aanstuurde, wordt het dit keer door Lassee 
- Oostenrijk begeleidt.  

Marathon door Lassee - van kasteel tot kasteel 

In 2013 wordt er een bijzondere marathon georganiseerd in Oostenrijk die van kasteel naar kasteel 
loopt. Het parcours loopt ook door Lassee, het Oostenrijkse Charterdorp. Lassee heeft aangeboden 
te bemiddelen in deelname en onderdak voor andere Charterleden. Dus bent u geinteresseerd in 

deelname, neem dan contact met ons op via info@friendsofeurope.nl. Wij kunnen voor u 

contact opnemen met Lassee en hier een bemiddelende rol in spelen. Deze marathon is geen 
onderdeel van het officiele Charter programma, dus eventuele kosten zijn geheel voor eigen 
rekening. 

Bijeenkomst in De Es op 28 januari 2013 

De jaarlijkse bijeenkomst van Friends of Europe Esch wordt dit jaar op 28 januari 2013 gehouden 
in Dorpshuis De Es om 20:00 uur. Uiteraard zal hier weer de loting plaatsvinden voor de grote 
zomer ontmoeting in Samuel Portugal in 2013. U kunt zich nu alvast opgeven! Op de agenda staan 
ook een jongerenbijeenkomst in Ockelbo, Zweden en een volwassenenbijeenkomst in Medzev, 
Slowakijke. De volwassenenbijeenkomsten zijn nog onder voorbehoud.  

Agenda's 2013 en 2014 nu op de website 

Inmiddels hebben we de agenda's voor 2013 en 2014 bekend gemaakt. Helaas heeft Brussel nog 
steeds het programma voor volwassenen niet goedgekeurd, dus deze bijeenkomsten zijn nog onder 
voorbehoud. We hopen half december goed nieuws te krijgen. 

 


