
Meer Nieuws - Juli t/m December 2009 

Bierpompfeest 2010 

Wij zijn erg blij te kunnen melden dat 7 dorpen met max. 6 personen in Esch op bezoek 

komen tijdens het Bierpompfeest 2010. De dorpen die komen zijn: Kandava (Letland), Bièvre 

(België), Hepstedt (Duitsland),  Lefkara (Cyprus), Cissé (Frankrijk), Naestved (Denemarken) 

en Stary Poddvorov (Tsjechië). De aankomst van de gasten is op 12 mei en het vertrek op 15 

of 16 mei. 

Zoals gebruikelijk worden de bezoekers ondergebracht bij gastgezinnen. 

Wilt u gastgezin zijn, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij: Anita Verstijnen, Dorpsstraat 29, 

telefoon 601519. Het e-mail adres is: aam.verstijnen@home.nl 

Een werkgroep van 6 mensen (4 niet-bestuursleden en 2 bestuursleden) is inmiddels al bezig 

met de voorbereidingen. 

De werkgroep bestaat uit: 

Anita Verstijnen 

Frans Vermeer 

Lia Vorstenbosch 

Ria van der Sande 

Martin Greven en Theo van Roosmalen - namens het bestuur  

Jeu de Boules tournooi in Cissé - Frankrijk 

Een groep van 19 Jeu de Boules spelers en -speelsters is van 19 t/m 22 juni 2009 naar Cissé 

geweest om daar in het strijdperk te treden met de plaatselijke “Groupe Pétanque Cisséenne”. 

De groep uit Nederland bestond uit inwoners van Esch, Haaren en Boxtel. 

 

Voorlopig programma voor bijeenkomst 18 januari in het Dorpshuis 

Het voorlopige programma voor 18 januari ziet er als volgt uit: 

- Loting deelnemers reis naar Strzyzów in Polen. 

- Foto / film presentatie van Strzyzów.  

- Poolse ambassade geeft uitleg over de streek.  

- Lezing Poolse werknemer over leven en werken in Nederland.  

Aanvang: 20:00 uur. Iedereen is welkom  

U kunt zich tot de loting nog opgeven voor deelname aan de reis naar Polen. 

 u het leuk vindt om mensen uit andere landen te ontmoeten, dan is dit uw kans!  

 



Bestuurslid gezocht 

Wij zoeken als uitbreiding van het bestuur naar een vice-voorzitter. Omdat we iedereen in de 

gelegenheid willen stellen om deel uit te maken van het bestuur van Friends of Europe Esch, 

kunt u zich aanmelden per e-mail met motivatie naar info@friendsofeurope.nl. Wij zoeken 

iemand die de Europese gedachte een warm hart toedraagt, maar dan aan de keukentafel. Wilt 

u meer informatie dan kunt u contact opnemen met voorzitter Martin Greven op tel. nr. 

604230. Een e-mail met vragen naar info@friendsofeurope.nl kan natuurlijk ook.  

Als u geïnteresseerd bent in andere landen, andere culturen en vooral, als u het leuk vindt om 

mensen uit andere landen te ontmoeten, dan is dit uw kans!  

 

Bierpompfeest 2010 

Vorige keer berichtten wij u al over het idee om tijdens het Bierpompfeest enkele dorpen uit 

te nodigen in Esch. 

Een werkgroep van 6 mensen (4 niet bestuursleden en 2 bestuursleden) is al begonnen met de 

voorbereidingen hiervan. 

De status op dit moment is dat de uitnodigingen naar de Europese dorpen zijn verstuurd.  De 

maand november hopen we de diverse reacties binnen te krijgen, waarna we weer volop 

verder kunnen met de organisatie.  

 

  

 


