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Bierpompfeest 

Tijdens het bierpompfeest in Esch op 21 mei a.s. zal Friends of Europe Esch met een stand 

aanwezig zijn. Hier kunt u meer informatie krijgen over wat de Stichting allemaal doet, welke 

activiteiten er zijn en kunt u zich uiteraard opgeven om Vriend te worden! 

Workshop voor de jeugd in Denemarken 

Korte impressie van Barbara, één van de deelnemers uit Helvoirt, gemeente Haaren:  

"Het weekend in Naestved, Denemarken was geweldig. We hebben gepraat over veel 

belangrijke onderwerpen en ik denk dat we echt wat goede punten bedacht hebben. Als we 

deze punten later kunnen realiseren, zal het Charter worden wat iedereen wenst dat het 

wordt.  

En naast al het werk dat we voor het Charter gedaan hebben, is het fantastisch om mee te 

gaan met een reis als deze. Naast al het serieuze werk is er tijd om lol te maken, te koken met 

zijn allen en nieuwe vrienden te maken. Ik hoop dat ik met meerdere reizen het Charter zou 

mogen vergezellen. Dit omdat ik wil helpen met de plannen verder uitwerken en natuurlijk om 

iedereen weer te zien. Ik vind het geweldig om betrokken te zijn bij het Charter en te helpen 

om een verschil te maken in Europa.  

Barbara" 

Oproep deelname jongeren voor bijeenkomst in Stary Poddvorov -Tsjechië 

Elke delegatie bestaat uit 10 personen, 6 volwassenen en 4 jongeren. De volwassenen zijn 

bekend en 2 jongeren. We zoeken dus nog 2 jongeren (tussen de 18 en 25 jaar) die mee willen 

naar de bijeenkomst in Tsjechië van 11 - 15 juni. De reiskosten worden gedeeltelijk vergoed. 

Wil je graag mee naar Tsjechië of wil je eerst meer informatie? Stuur dan een e-mail naar 

info@friendsofeurope.nl ovv naam + leeftijd.  

6 Maart jl. heeft de loting plaatsgevonden. De delegatie bestaat nu uit: 

Frans Ronnes, burgemeester en delegatieleider 

Martin Greven, namens het Bestuur Friends of Europe Esch 

Boy Scholtze, jeugd coördinator Charter 

Jan Heesemans (loting) 

Annie vd Heijden (loting) 

Anita Verstijnen (loting) 

Frans Vermeer (loting) 

Barbara vd Sande (jongere) 

2 jongeren plaatsen zijn nog open! 

Reserve: 

Anny Ronnes (1e reserve, loting) 

Fons vd Heijden (2e reserve, loting) 

Jeu-de-Boules toernooi in Cissé Frankrijk 



Dankzij jarenlange contacten via het Charter is “’t Buutje”, aangevuld met enkele 

Esschenaren, uitgenodigd om in juni deel te nemen aan een Jeu de Boules-toernooi. 

Het betreft een vriendschappelijke uitwisseling die is bedoeld om kennis te nemen van elkaars 

leefgewoonten. Dit houdt in dat de deelnemers bij gastgezinnen zullen worden 

ondergebracht. En dat er ruimschoots gelegenheid wordt geboden om de omgeving te 

bezoeken “pour visiter le Poitou”, een erg mooie streek. 

De evenementencommissie verwacht dat dit evenement alle anderen zal doen verbleken. Een 

unieke gelegenheid om het Jeu de Boules te spelen in het land waar het is uitgevonden, in een 

ambiance die geheel hoort bij dit spel. 

Aanmelden voor dit toernooi kan bij Emanuel van Amelsvoort: stesch@wxs.nl 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de bus.  

Cultureel festival in Italië 

In het zonovergoten Bucine (Italië) wordt van 22 t/m 29 juni 2009 wederom een cultureel 

festival georganiseerd, waarbij ook jongeren uit de gemeente Haaren zijn uitgenodigd. Op dit 

moment zijn we nog op zoek naar één jongere in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar die interesse 

heeft in dans, muziek, film en cultuur. Lijkt het je wat om samen met nog twee stoere knapen 

en een begeleider, low-budget, af te reizen naar dit prachtige Toscaanse landschap, meld je 

dan snel aan bij ons bestuurslid Boy Scholtze: boyscholtze@planet.nl  

Update 24 maart: Er is nog maar 1 plaats over, dus meld je snel aan! 

Loting Tsjechië te zien op Loesch en www.eschweb.nl 

Op 15 en 22 maart zijn de uitzendingen geweest op Loesch van de bijeenkomst in De Stek 

van 6 maart. In deze uitzending is de nieuwe voorzitter voorgesteld, de nieuwe naam 

gepresenteerd en het nieuwe beleid uitgelegd.  

Tevens kunt u zien hoe een aantal "ervaringsdeskundigen" vertellen over hun trips in het 

kader van de Friends of Europe: Marijke vd Sande vertelt over haar reis naar Bucine vorig 

jaar en Ria vd Sande vertelt over haar belevenissen in Lassee.  

Daarnaast doet Boy Scholtze een woordje over Europa en haar geschiedenis en vertelt Frans 

Ronnes over zijn trip naar Stary Poddvorov als voorbereiding voor de zomerontmoeting.  

En, Last but not Least, u kunt de loting zien voor de deelname aan deze zomerontmoeting. De 

trekking werd verricht door Erik Torm, uit Holmegaard/Naestved - Denemarken die dat 

weekend in Esch was. 

Workshop jongeren in Denemarken 

Van 13 t/m 15 maart 2009 is er een bijeenkomst in Naestved (Denemarken) voor jongeren uit 

verschillende dorpen van het Charter, waarvan ook Esch onderdeel uitmaakt. Het thema voor 

deze workshop is het vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij het Charter. Middels 

brainstormsessies zal nagedacht en gesproken worden over datgene wat de jongeren 

verwachten van het Charter en hoe deze betrokkenheid te vergroten. 



Bedoeling is dat de jongeren zelf met concrete voorstellen komen. Deze voorstellen worden 

vervolgens gepresenteerd tijdens de zomermanifestatie in Stary Poddvorov (Tsjechië) in juni 

van dit jaar 

Tijdens de bijeenkomst in Denemarken staan ook een informeel avondprogramma en een 

“sightseeing” van de omgeving op het programma.  

Deelnemende jongeren aan deze workshop zijn afkomstig uit: Naestved (Denemarken), 

Lassee (Oostenrijk), Kandava (Letland), Esch (Nederland), Bucine (Italië), Lefkara (Cyprus) 

en Samuel (Portugal). 

Namens Friends of Europe Esch (voorheen Esch, Trefpunt in Europa) zullen aanwezig zijn 

Barbara v.d. Sande, Mari Janne van Schijndel en Boy Scholtze.  

Uitgebreide informatie hierover kun je vinden op de website van het Charter: 

www.europeancharter.eu  

Het bestuur 

Afgelopen vrijdag 6 maart is de nieuwe voorzitter voorgesteld in De Stek in Dorpshuis De Es. 

Het bestuur is nu weer voltallig en bestaat uit: Martin Greven, voorzitter; Thea Heesemans, 

secretaris; Lia de Man, penningmeester; Theo van Roosmalen, Boy Scholtze (namens de 

jongeren), Michiel Alting von Geusau en Frans Ronnes.  

Nieuwe naam 

U hebt het al gemerkt, de Stichting Esch, Trefpunt in Europa heeft een nieuwe naam; te 

weten: FRIENDS OF EUROPE ESCH. 

Deze nieuwe naam is en klinkt zeker moderner, maar tevens mag hieruit blijken dat we de 

pioniersfase achter ons hebben gelaten en we steeds meer gaan voor verdieping. Uiteraard 

blijven we deelnemen aan de jaarlijkse zomermanifestatie, maar daarnaast komen er diverse 

momenten waarbij u, als inwoner van ons dorp, en als ‘vriend’ in het bijzonder, uitgenodigd 

wordt deel te nemen aan ‘kleine ontmoetingen’ (zgn. ‘small-meetings) met een grote variëteit 

aan thema’s. 

 


