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ESCH heet gemeente
Boxtel welkom in EUROPA!
Het zal u niet ontgaan zijn, per 1 januari
2021 is Esch onderdeel geworden van de
gemeente Boxtel. Na 25 jaar is de
gemeente Haaren opgehouden te
bestaan. Er zal ongetwijfeld één en ander
veranderen, maar Friends of Europe Esch
gaat door, ook voor inwoners en vrienden
uit Haaren, Helvoirt en Biezenmortel!
President van het Charter (tevens onze
voorzitter) Boy Scholtze overhandigde
rond de jaarwisseling de Chartervlag aan
burgemeester Ronald van Meygaarden.
Deze heeft zijn functie als adviseur van
ons bestuur vol enthousiasme opgepakt
en tevens zal een vertegenwoordiger
namens het gemeentebestuur worden
benoemd. Een filmpje van de overdracht
is via deze link te bekijken!

Ontmoetingen 2021 geannuleerd

Digital Seminar
16 april 19.30u
Via Zoom gaan we in gesprek met
elkaar en Europese vrienden over
migratie. Hoe doen we dit in
Nederland en meer specifiek in Esch?
Hoe gaat dit in andere landen? Débra
Kluitmans (Buro Nieuwkomers) zal
een presentatie geven en Theo van
Dooren zal, net als Ruud Bolsius, eigen
ervaringen als begeleider delen.
Aanmelden kan tot 18u op 15 april via
secretary@europeancharter.eu. U
krijgt de zoom-link dan komende
vrijdagmiddag toegestuurd.
Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit
van het reFORM-project

Vanwege de voortdurende Corona-pandemie, heeft het Charter
besloten om alle geplande bijeenkomsten voor 2021 in ieder
geval tot en met augustus te annuleren. Dit betekent dat de geplande Small Meeting in Esch, die plaats zou
vinden tijdens het Bierpompfeest, ook dit jaar niet door zal gaan. Hetzelfde geldt helaas voor de Annual
Meeting die plaats zou vinden in Bienvenida (Spanje) en de slotconferentie van het LYCEUM-project, welke in
Ockelbo (Zweden) zou worden georganiseerd en waar twee Essche jongeren aan deel zouden mogen nemen.

VRIENDENBIJDRAGE: Hartelijk dank voor uw steun!
Dankzij uw steun, kunnen we na de pandemie weer door:
Meetings organiseren, delegaties ondersteunen, jongeren een
tegemoetkoming in de reiskosten geven en bovenal: Esch e.o.
in het buitenland vertegenwoordigen. Hopelijk mogen we ook
dit jaar weer op uw steun rekenen!

Echtparen
Alleenstaande volw.
Jongeren tot 27 jaar
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Ouders géén betalend vriend
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Ouders ook betalend vriend

Jongeren tot 27 jaar

€15,-

