
Nieuws 2014 

We zoeken gastgezinnen voor 2015 

Volgend jaar vieren we samen met Stichting Bierpompfeest het 50e Bierpompfeest en het 25-

jarig bestaan van Friends of Europe. Hiervoor nodigen we buitenlandse gasten uit, er hebben 

zich al zeven landen aangemeld. Volgens goed gebruik worden deze gasten ondergebracht in 

gastgezinnen en we zoeken nog een aantal gastgezinnen. Lijkt het u leuk om van 13 t/m 17 

mei 2015 buitenlandse gasten in huis te hebben, neem dan contact op met Thea Heesemans of 

Elly van de Broek op e-mail adres: info@friendsofeurope.nl 

Binnenkort publiceren wij meer informatie over dit feest.  

Nieuwe agenda voor 2015/2016 is bekend 

De nieuwe agenda voor 2015/2016 is bekend, onder voorbehoud van het verkrijgen van de 

subsidie. Ga naar Agenda en bekijk de nieuwe data. Er zijn weer genoeg mogelijkheden om 

mee te gaan.  

De locatie van de jaarlijkse bijeenkomsten is al bekend tot en met 2019! Deze staan ook op de 

agenda's vermeld. 

Uitslag lotingen Bierpompfeest 

De uitslag van de lotingen is bekend. Loes van de Sande gaat met onze jongerencoördinator 

Boy Scholtze naar Naestved namens de jongeren. 

Edward van Osch gaat samen met bestuurslid Frans Vermeer naar Lassee in Oostenrijk.  

We wensen de gelukkigen veel plezier! 

Loting voor kleine ontmoetingen om 17:00 uur op het Bierpompfeest 

Er zijn dit jaar nog twee kleine onmoetingen, 1 voor jongeren in Naestved - Denemarken en 1 

voor volwassenen in Lassee - Oostenrijk.  

Er hebben zich al diverse liefhebbers aangemeld, maar wilt u ook een keer mee? U kunt zich 

tot donderdag 29 mei 17:00 uur aanmelden op ons e-mail adres: info@friendsofeurope.nl of 

bij de kraam van Friends of Europe op het Bierpompfeest. De loting zal om 17:00 uur bij de 

kraam plaatsvinden. 

Vrienden maken meer kans om mee te gaan, dus u kunt zich bij de kraam ook aanmelden om 

Vriend te worden. Zo maakt u meer kans en weet u altijd als eerste het laatste nieuws omtrent 

Friends of Europe! 



Uitnodiging voor Europa Weekend in Hongarije 

Omdat Hongarije dit jaar 10 jaar bij de Europese Unie zit, viert Nagycenk - ons Charter dorp - 

van 1 t/m 4 mei het Europa Weekend. Ze nodigen hiervoor 10 Charterdorpen uit, ieder met 4 

personen, bij voorkeur 2 volwassenen en 2 jongeren, maar dat is niet verplicht.  

Aankomst is op donderdag 1 mei en vertrek op zondag 4 mei. In principe zijn de reiskosten 

voor eigen rekening, we schatten in dat deze op ongeveer Euro 230,00 per persoon uitkomen. 

Uiteraard verblijf je, volgens goed Chartergebruik, in gastgezinnen. 

Heb je interesse om mee te gaan, meld je dan voor 24 maart aan bij info@friendsofeurope.nl. 

Indien er meer dan 4 personen zich aanmelden, zal er geloot worden. 

Uitslag Loting voor Bièvre 

Het was weer gezellig druk in De Es voor de loting voor de jaarlijkse bijeenkomst. Helaas 

konden de Belgische gasten niet komen in verband met familieomstandigheden. Als 

plaatsvervanging was Ingrid van Sichem bereid een kleine presentatie te geven over Bièvre 

een ook Loesch was present in de persoon van Gerard Pijnenburg: hij had nog een oud filmpje 

gevonden over een eerdere bijeenkomst in Bièvre en dat werd ook nog getoond. Hierdoor 

kreeg iedereen toch nog een beetje een beeld van wat ze in België zouden kunnen verwachten.  

Tijdens de avond zelf meldden zich nog kandidaten voor de loting, uiteindelijk waren er 5 

aanmeldingen bij de jongeren en 14 aanmeldingen bij de volwassen. Zoals gebruikelijk liet 

voorzitter Martin Greven meerdere personen een nummer trekken met als uiteindelijk 

resultaat: 

Jongeren: 

1 Koen Peek 

2 Job Schapendonk 

3 Thieu Verstijnen 

4 Joep van de Sande 

 

5 John Vorstenbosch (reserve) 

 

Volwassenen: 

1 Willy Vorstenbosch 

2 Elly van den Broek 

3 Herman van de Sande 

4 Annie van der Heijden 

5 Wil Gloudemans (1e reserve) 

6 Geert-Jan Verstijnen (2e reserve) 

7 Edward van Os (3e reserve) 

Dit jaar hebben we bewust meer reserves uitgeloot: er zit namelijk een kans in dat wij, als 

Essche delegatie, met meer personen mogen komen als andere landen het laten afweten.  

Ook onze nieuwe burgemeester, mevrouw Jeannette Zwijnenburg, heeft er veel zin in om als 

delegatieleider met ons mee te gaan. Vanuit het bestuur van Friends of Europe Esch maakt 

Thea Heesemans de delegatie compleet.    



Voor de small meetings in 2014 kunnen kandidaten zich nog steeds aanmelden. De lotingen 

hiervoor vinden later in het jaar plaats.  

Nieuw dorp in Bulgarije - Slivo Pole 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Maglizh in Bulgarije, maar gelukkig heeft het 

Charter een ander dorp gevonden: Slivo Pole.  

Loting vrijdagavond 31 januari in De Es 

De loting is deze keer op vrijdagavond 31 januari in De Es, aanvang 20.00 uur. Er wordt 

geloot voor de zomerbijeenkomst in Bièvre, België van 10 t/m 14 juli 2014. We hebben 

gasten uit Bièvre uitgenodigd om wat over hun dorp en streek te vertellen en ze hebben ons 

beloofd dat op een ludieke manier te gaan doen. Er kunnen vier jongeren t/m 27 jaar mee en 

vier volwassen. U kunt zich nog steeds opgeven via e-mail adres: info@friendsofeurope.nl. 

 


