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Bezoek aan Kolindros Griekenland 

Van 26 t/m 29 september brengen wij een bezoek aan Kolindros, Griekenland. Het thema is 

“lokale democratie”. Naast Esch zijn ook de dorpen uit Cyprus, Bulgarije, België, 

Denemarken en Roemenië uitgenodigd om aanwezig te zijn met maximaal 5 personen.  

Onze delegatie van 5 personen is rond. Naast 1 bestuurslid van Friends of Europe gaan er 3 

mensen vanuit de politiek mee en 1 “vriend”. 

Als de delegatie terug is, zullen we uiteraard weer verslag doen en ook foto’s publiceren. 

 

Essche delegatie keert terug uit Stary Poddvorov 

De Essche delegatie is terug uit Stary Poddvorov in Tsjechië waar zij aanwezig zijn geweest 

bij de jaarlijkse ontmoeting. 

 

Vrienden kunnen mee naar Hepstedt 

Als u vriend bent, kunt u mee naar Hepstedt in Duitsland van 13 – 15 november a.s. Een 

gedeelte van de reiskosten wordt vergoed.  

Indien u belangstelling heeft, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar 

info@friendsofeurope.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Martin 

Greven op tel. 0411-604230. 

 

Friends of Europe op het Bierpompfeest 

Op het jaarlijkse Bierpompfeest waren de Friends of Europe met een stand aanwezig. Er was veel 

informatie over de aankomende zomerontmoeting in Stary Poddvorov in Tsjechië, over het jaarlijkse 

festival in Bucine (Italië) en algemene informatie over de Friends of Europe. Er is veel aanloop 

geweest: van mensen die nog niet bekend zijn met de activiteiten van Friends of Europe, van mensen 

die al “vriend” zijn, van gemeenteraadsleden en ook van nieuwe inwoners van Esch. Er is zelfs al een 

aanmelding voor de jaarlijkse bijeenkomst in Polen volgend jaar! 

Er hebben zich 8 mensen als nieuwe “vriend” opgegeven. Dat is een groot succes. Om de 

aankomende jaren op een gezonde basis verder te kunnen, zijn er ongeveer 70 “vrienden” nodig om 

financieel quitte te draaien. Hiermee is het mogelijk om met name voor de jongeren tegen lage 

reiskosten mee te gaan naar diverse bijeenkomsten in Europa en om ook weer eens  iets in Esch te 

organiseren. Op dit moment leeft het idee om volgend jaar tijdens het Bierpompfeest 4 of 5 landen 

uit te nodigen, die met een stand hun eigen cultuur en bijzondere producten van het land (of streek) 

kunnen tonen. 



Dit kan alleen als er 70 “vrienden” zijn om tegen lage kosten toch voor een paar dagen een leuk 

programma te maken, misschien in samenwerking met andere verenigingen.  

Friends of Europe is een stichting, het bestuur bestaat uit vrijwilligers en er wordt geen subsidie 

ontvangen. Uiteraard kunt u zich nog steeds aanmelden als vriend.  

Vice-ambassadeur Tsjechië in De Es 

Zoals reeds eerder vermeld vindt de zomerontmoeting in Stary Poddvorov in Tsjechië plaats 

van 11 t/m 15 juni a.s. Een delegatie van 10 personen zal namens Friends of Europe Esch 

aanwezig zijn. Om wat meer van het land en de omgeving te leren kennen, komt de vice - 

ambassadeur van de Tsjechische Ambassade naar Esch om hierover wat meer te vertellen en 

te laten zien. Dit zal plaatsvinden op dinsdagavond 26 mei in zaal De Stek van dorpshuis De 

Es in Esch (plaats onder voorbehoud). De aanvang is 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom, 

dus niet alleen de delegatie. 

Op 11 mei komt de delegatie bij elkaar om praktische zaken met elkaar af te stemmen voor de 

reis naar Stary Poddvorov. 

 


