40e EEMNESSER POLDERLOO

Friersdale Nuusbrief

Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale – maart 2017

42e Eemnesser Polderloop op 9 april a.s.
Alle lezers van de Nuusbrief Friersdale nodigen
wij uit om mee te doen aan de 42e Eemnesser
Polderloop op zondag 9 april a.s.! Vanaf 12.00
uur kun je je inschrijven op De Deel,
Wakkerendijk 162 in Eemnes. Dit sportfestijn
wordt al voor de 42e keer georganiseerd door de
KPJ-Eemnes!
Om 13.00 uur zal het startschot gelost worden.
Pater Wijnand van Wegen, die jarenlang in het
Zuid-Afrikaanse Friersdale werkte, zal zelf als
recreant de 5 km. meelopen. Hij is inmiddels
bijna 83 jaar en vindt het heel fijn als er veel
recreanten meelopen om hem te ondersteunen.
Dus: “Laat de pater niet alleen lopen!”

en de drie snelste jongens en meisjes krijgen ook
een beker.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen voor de
inschrijving € 5,--. Iedereen boven de 12 jaar
betaalt
€ 8,--. Dit geld zal besteed worden
aan de inrichting van twee nieuwe klaslokalen bij
de school in Friersdale.
Iedereen, die het niet ziet zitten om mee te lopen
is vanaf 12.00 uur van harte welkom op De Deel.
Het is daar gezellig en van het geld dat je betaalt
voor een consumptie gaat een aanzienlijk deel
naar Friersdale. Om 15.00 uur zal de
prijsuitreiking plaatsvinden op De Deel.

We hopen op 9 april veel mensen
te zien die Friersdale een warm hart
toedragen! Iedereen is welkom!!

Zou jij ook iets willen doen
voor Friersdale?
Dan is dit je kans!

De wedstrijdlopers kunnen kiezen uit 5, 10 of 15
km. Voor de drie snelsten op elke afstand is er
een prijsbeker. Ook voor de jongste deelnemer is
er een speciale beker en voor de meest
opvallende!
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen alleen de 5
km. lopen. Zij vormen een afzonderlijke categorie

In het bestuur van de Stichting FriersdaleEemnes is plaats voor een nieuwkomer. We
zoeken iemand, die zich in wil zetten voor onze
arme medemens in Friersdale, aan de andere
kant van de wereld.
Gevraagd: enthousiasme en geen diploma’s
Wat houdt het in? Meedoen aan onze
activiteiten zoals Polderloop en Oliebollenactie.
Meedenken over projecten voor de toekomst.
Gemiddeld 5 keer per jaar vergaderen.
Wat krijg je er voor terug? Veel voldoening en
leuke contacten.
Als deze oproep je aan het denken heeft gezet,
neem dan vrijblijvend contact op met:
Henk van Hees, Kerkstraat 15,
3755 CK Eemnes, tel. 035-5389849;
e-mail: info@kleinwee.demon.nl

Nieuws uit Friersdale
Dierbare vrienden en weldoeners van Friersdale,

Liewe Weldoeners

Zoals u allen in de vorige Nuusbrief heeft kunnen
lezen, is begin januari in Friersdale het nieuwe
schooljaar weer begonnen. Vanaf dit jaar heeft
Friersdale officieel een Highschool, een soort
middelbare school. Een grote eer voor de school
en de hele omgeving!

Bedanking vir aanbou van klaskamers
Ons is trots en baie bly dat ons hierdie nuwe
skooljaar kon begin met ons eerste graad 12
leerders en wat dit nog so merkwaardig maak is
die feit dat ons graad 11 en 12 leerders die nuwe
klaskamers kon betrek.

Dit alles is mogelijk gemaakt en werkelijkheid
geworden mede door uw grote en onbaatzuchtige
bijdragen en hulp. Daarvoor wil ook ik u heel
oprecht bedanken.

De bouw van de nieuwe klaslokalen en het
kantoor is nog niet helemaal klaar en zoals Fanty
de Klerk – het hoofd van de school - ons laat
weten, moet er, wat inrichting betreft, nog heel
wat gebeuren!
Maar de klaslokalen zijn alreeds in gebruik.
Een zeer groot probleem is het gebrek aan
handboeken, een echt Afrikaans probleem! Nu
moet Fanty voor de kinderen, die geen boeken
hebben, zeer veel afdrukken laten maken. Dat
kost veel geld. Laten we bidden dat ook hiervoor
snel een oplossing kan komen.
Dierbare vrienden, laten we Friersdale hoog in
ons vaandel blijven dragen en laten we hopen dat
voor deze arme kinderen en volwassenen ook een
gelukkige toekomst mag aanbreken, mede door
uw hulp en bijdragen!
Een dankbare pater Wijnand van Wegen

Alles te danke aan u onbaatsugtige liefde ,
voortgesette hulp, ondersteuning en toewyding.
Baie dankie dat u onderrig moontlik kon maak
vir ons kinders.
Daar is nog baie tekorte onder andere, die kaste
(vir berging van leerderboeke en handboeke),
handewasbakke en dataprojektors (om powerpoint aanbiedings vir leerders te doen) wat
ontbreek in albei klaskamers.
Die Departement van Onderwys kon slegs een
opvoeder toeken aan die skool en ons grootste
uitdaging is die aankoop van handboeke vir ons
leerders en ongelukkig is ouers nie instaat om dit
vir leerders aan te koop nie vanweë die groot
armoede waaronder ons ouers gebuk gaan.
Armoede neem daagliks toe en daar’s geen einde
nie – dit word erger en die armes en weerloses
word die meeste affekteer.
Dierbare vriende, ons word telkens oorweldig
deur u passie en omgee vir die behoeftiges en
daarom het ons nie woorde om u te bedank vir
die rol wat u speel in die opvoeding van ons
kinders nie.
Ons bede is dat God elkeen van u besonders sal
seën vir u talryke offers van barmhartigheid en
naasteliefde!
Mag u altyd Sy beskerming en genadegawes
geniet.
Baie liefde! Fanty Prinsipaal

In Memoriam

In Memoriam

Adrie van Oostrum
(1947-2017)

Gerrit Stoelhorst
(1935-2017)

Op 6 maart jl. is Adrie van Oostrum overleden,
een bekende Eemnesser vooral omdat hij van
1969 tot 2010 zijn winkel met groeten en fruit
had aan het Torenzicht.

Op 27 januari jl. is Gerrit Stoelhorst overleden.
We willen hem hier speciaal herdenken omdat hij
in het verleden zeer veel voor Friersdale heeft
gedaan!

Toen Adrie begon, was hij één van de jongste
ondernemers in Nederland. Hij was een
enthousiast ondernemer, die graag iets nieuws
oppakte.
Daarom deed hij in 1989 ook mee toen een groep
ondernemers de sponsorgroep De Vleermuizen
van de grond bracht.
Deze groep hielp mee om projecten te financieren
in Friersdale.

Gerrit was ondernemer en hij was zeer betrokken
bij mens en samenleving.
Nadat hij met zijn gezin in Eemnes was komen
wonen, raakte hij al snel betrokken bij de
activiteiten voor de mensen van Friersdale. In
1988 bracht hij met zijn vrouw Toetie een bezoek
aan het Zuid-Afrikaanse Friersdale en pater
Wijnand van Wegen.
Dat werd een impuls om zich verder in te zetten.
Zo werd in 1989 mede door zijn toedoen de
sponsorgroep De Vleermuizen opgericht, waarvan
Gerrit jarenlang deel uitmaakte.
Daarnaast werd Gerrit de motor achter het per
schip vervoeren van tweedehands kleding naar
Kaapstad en vandaar naar Friersdale.

Bijna dertig jaar lang is Adrie betrokken geweest
bij De Vleermuizen.
Hij volgde de ontwikkelingen in Friersdale met
veel belangstelling en was jaarlijks een vaste gast
bij de Friersdale-Boerenkoolmaaltijd.
De afgelopen jaren heeft Adrie dapper gevochten
tegen zijn ziekte. Tot voor enkele weken heeft hij
dat volgehouden.
Uiteindelijk is hij thuis gekomen om daar te
sterven. We zijn Adrie zeer dankbaar voor alles
wat hij voor Friersdale heeft gedaan.
We wensen zijn vrouw Metha en de kinderen en
verdere familie veel sterkte.

Gerrit wist mensen te interesseren voor de
problemen in Friersdale; zodoende kon hij ze op
zijn eigen specifieke wijze stimuleren om geld te
schenken voor de Friersdale-projecten.
Vele keren heeft Gerrit ook meegedaan met de
Eemnesser Polderloop voor Friersdale.
De afgelopen tien jaar is het leven van Gerrit
bepaald door zijn ziekte. In onze herinnering
bewaren we de ondernemende en altijd actieve
Gerrit.
We blijven hem dankbaar voor het vele goede
werk, dat hij voor Friersdale heeft gedaan.
We wensen zijn vrouw Toetie, kinderen en
verdere familie veel sterkte.

36e Oliebollenactie voor Friersdale
Of je nu Eemnesser bent of niet : iedereen is op
Koningsdag, 27 april a.s. van harte welkom bij de
Smulkramen voor Friersdale in Eemnes!
De 36e Oliebollenactie is een initiatief van de
Stichting Friersdale-Eemnes.

Je hoeft
te gaan
hebben.
gezellige

dus op Koningsdag niet meer naar huis
omdat wij allerlei etenswaren te bieden
Zo hoef je niets te missen van het
feestprogramma.

Je vindt onze kramen op de Wakkerendijk,
naast “ Het Oude Raadhuis” en in de Kerkstraat, ter hoogte van nr. 15.

Vanaf 8.00 uur tot zo lang de voorraad strekt,
verkopen
wij
oliebollen,
appelflappen,
appelbeignets, oranje Tom Poucen, oranje
slagroomsoezen, oranje donuts, roombroodjes,
chocolade donuts, gevulde koeken, saucijzenbroodjes
en
kaasbroodjes.
Ongeveer
15
vrijwilligers staan voor je klaar!

En als je geluk hebt, kun je nog even bijpraten
met pater Wijnand van Wegen, die de hele dag
door bij één van onze kramen te vinden is.
De opbrengst van deze actie wordt besteed aan
de inrichting van twee pas gebouwde klaslokalen
bij de school van Friersdale.

Kom genieten van Eemnes;
kom genieten van onze lekkernijen
en draag zo een steentje bij
aan de school van Friersdale!

Uw giften voor Friersdale zijn
altijd welkom op rekening:
NL50 RABO 0315 9021 59
t.n.v. Stichting Friersdale-Eemnes
te Eemnes

