
Nieuws 2015 

Delegatie is terug uit Zagare: 

We zijn maandagavond 3 augustus weer in Nederland aangekomen. Het was een super 

geslaagde ontmoeting. 

We waren niet ondergebracht bij gastgezinnen, maar in een schooltje, samen met de Deense 

delegatie. Het ontbijt, lunch en diner was dan ook altijd met z'n allen in een grote tent naast 

een ´manor'.  

We hebben al de dagen als groep doorgebracht en het klikte onderling ontzettend goed. 

We hebben de 1e prijs (beker) gewonnen met de vliegerwedstrijd. Leo en Paul weten hoe je 

moet vliegeren (gewoon extra touw gebruiken). Het vliegerfestijn was aan een meer.  

Het was een schitterende locatie waar ook de culinaire avond werd gehouden. De foto van 

onze meiden is van de voorbereiding van de culinaire avond. De shotjes appeltaart waren een 

succes.  

De foto van de folkoregroep was een verrassing tijdens een rondrit in de omgeving. We 

kregen soorten kaas en melk geserveerd en werden muzikaal onderhouden door dit kleurrijke 

gezelschap. 

Deze zomerontmoeting was heel geslaagd en geweldig georganiseerd. Petje af voor Zagare. 

Lia de Man, delegatielid namens het bestuur van Friends of Europe 

Loting jongerenontmoeting tijdens het Bierpompfeest 

Onder grote belangstelling heeft Zsuzsanna Lukacs uit Hongarije gisteren, tijdens het Bierpompfeest, 

de loting uitgevoerd voor de jongerenontmoeting van 15 tot 18 oktober 2015 in Nagycenk, 

Hongarije. 

Hieronder zie je de namen van de gelukkigen: 

-        Koen Peek 

-        Thieu Verstijnen 

-        Loes van de Sande 

-        John Vorstenbosch: eerste reserve 

-        Barbara van de Sande: tweede reserve 

Boy Scholtze gaat mee namens het bestuur van Friends of Europe. Helaas heeft Koen Peek al 

aangegeven dat hij geen vrij kan krijgen, dus eerste reserve John Vorstenbosch mag nu mee 

naar Hongarije. 

Alle gelukkigen van harte gefeliciteerd. 



Loting bekend voor 2 buitenlandse ontmoetingen 

Tijdens een gezellige avond in het Dorpshuis de Es op woensdag 11 maart zijn de lotingen 

verricht voor de zomerontmoeting in Zagare, Litouwen en de kleine ontmoeting in Hepstedt, 

Duitsland. 

De loting voor de jongerenontmoeting in Nagycenk, Hongarije vindt later in het jaar plaats; 

hiervoor kan dus nog worden aangemeld via info@friendsofeurope.nl. 

Hieronder de namen van de gelukkigen: 

Delegatie Zagare, Litouwen 

•         Burgemeester, mevrouw Jeannette Zwijnenburg - van der Vliet, delegatieleider 

•         Lia de Man, namens het bestuur van Friends of Europe Esch 

Jongeren: 

•         Claire Pijnenburg 

•         Barbara van de Sande 

•         Marijke van de Sande 

•         Job Schapendonk 

•         Joep van de Sande (reserve) 

Volwassenen: 

•         Elly van den Broek 

•         Paul van den Dungen 

•         Thijs Reijnen 

•         Leo Zwijnenburg 

•         Fons van der Heijden (reserve) 

 

Delegatie Hepstedt, Duitsland 

•         Martin Greven, namens het bestuur van Friends of Europe Esch 

•         Annie van der Heijden 

•         Ingrid van Sichem 

•         Geert-Jan Verstijnen 

•         Frank de Man (reserve) 

Wij wensen de gelukkigen veel plezier tijdens deze ontmoetingen. 

Stand van zaken 50ste Bierpompfeest / 25 jaar Friends of Europe 

Diverse werkgroepen zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor dit evenement. We 

lichten alvast een tipje van de sluier op: We verwachten de buitenlandse gasten op woensdag. 

Donderdag is het gebruikelijke Bierpompfeest waar de buitenlanders ook een kraampje zullen 

bemannen. 



Op vrijdag is het plan om een Spel zonder Grenzen te organiseren op het voetbalveld van de 

Essche Boys. En op zaterdagavond willen we een culinaire avond organiseren. Groepen uit 

Esch kunnen ook meedoen aan deze twee activiteiten. Nadere informatie volgt nog. 

Op dit moment verwachten wij gasten uit: Duitsland, Ierland, Denemarken, België, Frankrijk, 

Malta, Spanje en Hongarije.  

U kunt zich nog aanmelden als gastgezin, zie hieronder.  

U kunt zich nu opgeven voor alle 3 buitenlandse ontmoetingen in 2015 

U kunt zich vanaf nu tot aan de loting op 11 maart opgeven voor één of meerdere 

buitenlandse ontmoetingen. U hebt meer kans als 'Vriend' en als u nog nooit bent meegeweest. 

De ontmoetingen zijn dit jaar in Litouwen, Zagare (volwassenen en jongeren), in Duitsland, 

Hepstedt (alleen volwassenen) en in Hongarije, Nagycenk (alleen jongeren). Opgave kan via 

een e-mail aan info@friendsofeurope.nl of op de lotingsavond zelf. 

Bijeenkomst in de Es met loting nu op 11 maart 

Op woensdag 11 maart om 20.00 uur vindt in het Dorpshuis de loting plaats voor alle 3 

buitenlandse ontmoetingen, zie Stand van zaken 50ste Bierpompfeest / 25 jaar Friends of 

Europe . 

Tevens is er deze avond een informatieve bijeenkomst voor de gastgezinnen tijdens het 

Bierpompfeest. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging. Alle belangstellenden zijn om 

20.00 uur van harte welkom.    

Tijdens deze avond wordt het programma van het Bierpompfeest uitgereikt en besproken. We 

proberen u deze avond ook te laten weten welke gasten u in huis krijgt.  

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 den Broek op e-mail adres: info@friendsofeurope.nl 

 


