Friersdale Nuusbrief
Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale – maart 2015

40e EEMNESSER POLDERLOOP
Op zondag 29 maart a.s. organiseert de
KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren)
afdeling Eemnes voor de 40e keer de
Eemnesser Polderloop. Op die dag zal
om 13.00 uur het startschot worden
gelost door pater Wijnand van Wegen,
burgemeester Roland van Benthem en
Bep De Boer, indertijd initiatiefnemer
van de Polderloop.
Al vele jaren lang wordt dit evenement
georganiseerd voor projecten in het
Zuid-Afrikaanse Friersdale.
De Eemnesser pater Wijnand van Wegen
heeft daar ruim 30 jaar als missionaris
gewerkt. De laatste jaren probeert hij
vanuit Nederland de levensomstandigheden van de mensen in Friersdale te
verbeteren.
De organisatoren van de Polderloop
willen hem daar graag bij helpen.

De Polderloop wordt georganiseerd
vanuit De Deel in Eemnes. De eigenares
zal een deel van de drankomzet afstaan
voor dit goede doel.

Organisatie
De polderloop kent twee onderdelen. Er
is een recreatieloop over 5 km voor
iedereen die van de mooie Eemnesser
polder wil genieten. Pater Wijnand van
Wegen, loopt zelf mee
met de
recreanten. Onder het motto

Het geld, dat met deze Polderloop bij
elkaar wordt gebracht, zal besteed
worden aan een schoolbus,
roepen de organisatoren wandelaars op
om de pater te vergezellen tijdens de
loop. Voorts is er een prestatieloop over
5, 10 en 15 km. De drie snelsten op elke
afstand ontvangen een fraaie beker
(zowel dames als heren).
Ook de jongste loper krijgt een beker!
waarmee kinderen naar en van de
school in Friersdale vervoerd kunnen
worden. In dit dunbevolkte gebied
wonen veel kinderen zo ver van de
school af dat ze er alleen kunnen komen
met vervoer. Zo kunnen deze kinderen
onderwijs volgen en gaan er nieuwe
toekomstmogelijkheden voor hen open.

Voor de winnaars op de 15 km zijn er
wisseltrofeeën, beschikbaar gesteld door
Groot Beheer. Kinderen t/m 12 jaar
kunnen alleen meedoen aan de 5 km.
De Polderloop wordt gesponsord door:
De
Kaasschuur,
Schoenenboerderij
Beukeboom, Auto Electric G. Hagen,
Happy Food, Bloemerij Rosas Saskia
Hagen, Primera Eemnes, Jeroen Arends

Tuinen, Hoveniersbedrijf Gerard v.d.
Tweel,
Boni,
Eem
Optiek,
Care
Company, Pyxis Accountants, Garage
Koot,
Holland Deuren Service, Café
Staal, Drukkerij Graficiënt Printmedia,
RABO-Eemnes Drukkerij Image Team
Eemnes, VDO-Advertising, Tim & Erik
Digital Enhancements en De Deel.

uur de prijzen worden uitgereikt van dit
gezellige Eemnesser sportevenement.
Nadere informatie is te vinden op de
website www.eemnesserpolderloop.nl

KOM VERKLEED EN WIN EEN PRIJS!
Het is voor de 40e keer dat de
Eemnesser Polderloop wordt georganiseerd. De organisatoren willen de loop
daarom een feestelijk tintje geven. De
lopers kunnen zelf ook de feestvreugde
verhogen door verkleed aan de start te
verschijnen.

Dit geldt zowel voor de recreanten als de
hardlopers! Voor de best verklede persoon is er een speciale prijs te winnen!
De organisatoren hopen dat er een
record-aantal deelnemers aan de start
verschijnt want dat is toch de mooiste
manier om dit jubileum te vieren
INSCHRIJVEN
Deelnemers kunnen zich op 29 maart
tussen 12.00 en 12.45 uur laten
inschrijven op DE DEEL, Wakkerendijk
162 Eemnes. De start is om 13.00 uur.
Lopers t/m 12 jaar betalen 5 Euro en
lopers boven de 12 jaar 7,50 Euro. Start
en finish liggen aan het begin van de
Jonge Jaapeweg, vlakbij de boerderij
van inschrijving. Daar zullen rond 15.00

BRIEF UIT FRIERSDALE
Liewe Vriende
Ons vra met groot nederigheid en en
baie beskeidenheid om u dringende
hulp vir die aankoop van ‘n bus.
Ons word egter deur die Departement
van Vervoer forseer om ‘n ekstra bus
op die huidige vervoerroete te hê vir
die vervoer van kinders daagliks na
die skool.
Ons is egter genoodsaak om u te
nader, want ons kan die tender kwyt
wees indien die aanbevole busse nie
op die roete leerders vervoer nie.
Dus is die getal leerders wat van
busvervoer gebruik maak , nie geregverdig teenoor die huidige drie busse
wat die leerders na die skool vervoer
nie.
Die vervoertender bepaal dat vier
busse leerders na die skool vervoer.
Hierdie vervoertender dra grootliks
daartoe by dat baie opvoedkundige
hulp- en leermiddels vir die skool
daaruit
aangekoop
kan
word,
aangesien
ons
leerders
geen
skoolfonds betaal nie omdat ouers nie
instaat is om te betaal nie, as gevolg
van armoede.
Ons wil u dus met die word van
asseblief versoek om ons van hulp te
wees.
Ons beste wense vergesel u.
Fanty

Nieuws uit Zuid Afrika
BAIE BAIE BAIE DANKIE !!!
U lojaliteit en omgee teenoor Friersdale, het
aan ons SPLINTERNUWE, GOEIE EN
NETJIESE TOILETTE besorg. Ons kinders
gebruik dit met trots en VELE dankbaarheid.
Baie dankie vir elkeen se opoffering, ywer en

Vooraansig van meisiestoilet

Binnedeure van meisies

volgehoue harde werk om dit te bewaarheid.
Ons wens elkeen wie ‘n bydrae daartoe
gelewer het God’s rykste seën en gebed toe ,
spesiaal omdat julle harte altyd baie warm
klop en bruis vir die node in Friersdale.

Meisies besig om toilet te spoel

Trotse en dankbare meisies

Teëls word installeer

Meisies en seuns se DANKIE

Dankbare seuns

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

Kom ook bij het feest
van de
e
40 Eemnesser Polderloop!
Op zondag 29 maart a.s. is het feest!
Dan organiseert de KPJ-Eemnes voor de
40e keer de Eemnesser Polderloop!
Meer informatie hierover kunt u elders
in deze Nuusbrief lezen!
Maar
om
de
opbrengst
en
de
feestvreugde te verhogen, zou het fijn
zijn als er veel mensen komen!
U bent ook van harte welkom wanneer u
niet meeloopt!
Het is die dag feestelijk gezellig op en
rond De Deel op Wakkerendijk 162 in
Eemnes.
Na het startschot om 13.00 uur wordt
het steeds gezelliger op De Deel.
Er is muziek en er zijn lekkere dingen te
eten.
Het hoogtepunt zal rond 15.00 uur zijn
met muziek van de djembé-groep van
Mwajuma Kitano, de prijsuitreiking van
de loop en bijdragen van onze
burgemeester Roland van Benthem en
de Eemnesser dorpsdichter Gerard
Wortel.

Hoe meer mensen er komen op dit
Polderloopfeest, hoe verder we kunnen
uitstralen naar Friersdale.
We hopen jullie te zien op 29 maart op
De Deel aan de Wakkerendijk 162 in
Eemnes!

Bezoek onze Smulkramen
op Koningsdag 27 april a.s.

Wilt u Friersdale op de Koningsdag 2015
speciaal steunen, kom dan naar één van
onze Smulkramen in Eemnes.
Als vanouds weer op de vertrouwde
plekken: naast restaurant Wakker op de
Wakkerendijk en ter hoogte van
Kerkstraat 15.

We hebben u veel te bieden:oliebollen,
appelflappen, appelbeignets, oranje Tom
Poucen, oranje slagroomsoezen, oranje
donuts,
chocolade
donuts,
roombroodjes, gevulde koeken, saucijzenbroodjes.
Vanaf 8.00 uur kunt bij ons terecht
zolang de voorraad strekt!

De lezers van onze Nuusbrief mogen
natuurlijk niet ontbreken op dit feest.

Wilt u nog eens bijpraten met pater
Wijnand van Wegen dan is dat ook
mogelijk bij één van de kramen.
U zult er beslist geen spijt van hebben
als u Friersdale steunt door uzelf
eenbeetje te verwennen.

Periodieke Giften
Het volgende is van belang voor al onze
sponsoren, die de Stichting FriersdaleEemnes meer dan 50 Euro per jaar
schenken.

Walter Hoevenaars
1833-2015
Op 14 februari jl. is Walter Hoevenaars
na een lang ziekbed overleden.
We willen hem in deze Nuusbrief
gedenken omdat hij zich vele jaren nauw
verbonden heeft gevoeld met Friersdale.
Walter was getrouwd met Corry
Schaapherder en de familie Schaapherder heeft ook vele jaren een hechte
band gehad met pater Wijnand van
Wegen.
Walter was niet alleen een man, die
projecten
in
Friersdale
financieel
steunde.
Hij was ook een man, die meedacht en
met bijzondere ideeën kon komen.
Zo lanceerde hij voor het 50-jarig
priesterfeest van pater Wijnand het idee
om Lariza Swartz in het geheim te laten
overkomen naar Nederland zodat zij,
samen met Fanty en zijn vrouw Irene,
als Friersdale-delegatie het feest kon
bijwonen.
Punctueel als hij was, organiseerde
Walter alles wat nodig was voor deze
geheime operatie.
We hebben met elkaar bijzonder genoten
van dit bijzondere onderdeel van het
gouden feest van Wijnand.
Walter wist het laatste jaar dat hij
ongeneeslijk ziek was. Geheel in zijn
stijl heeft hij zich grondig voorbereid op
zijn einde.
We hopen dat hij nu mag rusten in
vrede.

Deze schenkingen zijn aftrekbaar voor
de Belastingen, wanneer een ANBIovereenkomst
met
de
Stichting
Friersdale-Eemnes wordt ondertekend.
De overeenkomst kan eenvoudig worden
geregeld met de penningmeester van de
Stichting.
De duur van deze overeenkomst is
minimaal 5 jaar.
Het
financiële
voordeel
kunt
u
natuurlijk voor u zelf houden, maar u
kunt het ook doen toekomen aan de
Stichting door een groter (bruto) bedrag
te schenken dan u (netto) in gedachten
heeft.
U kunt er meer over lezen en een
aanvraag doen via onze website
www.friersdale-eemnes.nl.
Hebt u vragen, stuur deze dan naar:
penningmeester@friersdale-eemnes.nl.
Ben Geerligs (penningmeester)

