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43e Eemnesser Polderloop op 8 april
Op zondag 8 april a.s. organiseert de KPJEemnes, samen met vrijwilligers van de Stichting
Friersdale, de 43e Polderloop . Deze loopt kent
een prestatieloop over 5, 10 en 15 km.
Daarnaast is er een recreatieloop over 5 km.
Inschrijven kan die dag vanaf 12.00 uur op De
Deel, Wakkerendijk 162 in Eemnes. De loop start
om 13.00 uur op de Jonge Jaapenweg in de
polder. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 5
Euro en iedereen vanaf 13 jaar betaalt 8 Euro.
Voor de drie snelsten op alle afstanden zijn er
prijsbekers te winnen zowel bij de dames en de
heren als ook bij de kinderen op de 5 km. De
prijsuitreiking is om 15.00 uur op De Deel.

Het inschrijfgeld en een deel van de
baropbrengst zijn bestemd voor de aankoop van
een waterpomp in Friersdale. Ook wanneer je
niet meeloopt, kun je een bijdrage aan de
Polderloop leveren. Je kunt de fooienpotten
verwennen met een donatie en je kunt
consumpties gebruiken op De Deel, waarvan een
bepaald percentage voor het goede doel is!
We hopen veel vrienden en bekenden te zien bij
deze 43e Polderloop zodat het een gezellig feest
wordt met een mooie opbrengst voor Friersdale.
Henk van Hees

37e Oliebollenactie voor Friersdale
Smullen voor een waterpomp
Op Koningsdag, 27 april a.s. kun je in het
feestvierende Eemnes komen smullen bij de
kramen voor Friersdale! Dit jaar zal voor de 37e
keer een grote groep vrijwilligers van de
Stichting Friersdale-Eemnes klaar staan om
allerlei lekkernijen te verkopen voor het goede
doel. Je kunt daarvoor vanaf 8.00 uur terecht bij
onze kraam naast het Oude Raadhuis op de
Wakkerendijk of bij onze kraam ter hoogte van
Kerkstraat 15.
Je kunt kiezen uit een zeer gevarieerd aanbod
van oliebollen, appelflappen, appelbeignets,
oranje slagroomsoezen, oranje Tompouces,
chocolade donuts, oranje donuts,
roombroodjes, gevulde koeken,
saucijzenbroodjes en kaasbroodjes. Lekker voor
op straat of thuis bij de koffie!
Het geld, dat deze 37e Oliebollenactie gaat
opbrengen, is bestemd voor een nieuw project
in Friersdale. Dit houdt allereerst in de aankoop

van een waterpomp, die water uit de
Oranjerivier doorpompt naar een
zuiveringsinstallatie. Daarnaast wil men ook geld
reserveren voor de aanschaf van zonnepanelen,
die de energie op moeten gaan wekken, die
nodig is voor het functioneren van de
waterzuiveringsinstallatie.
We hopen veel mensen te ontmoeten bij onze
kramen! Pater Wijnand van Wegen en de
vrijwilligers staan daar ook klaar om je meer te
vertellen over Friersdale en de activiteiten van
de Stichting!
Henk van Hees

Liewe Weldoeners
WATER KRISIS BY SKOOL EN KERK

Beste vrienden,
Wat fijn, dat ik met deze paar woorden weer
even persoonlijk bij u allen aanwezig mag zijn.
Hopelijk gaat het met u nog goed, ook wat de
gezondheid betreft.
Heel, heel oprecht dank voor alles, wat u de
afgelopen tijd weer voor ons Friersdale gedaan
heeft. Dit is geweldig en de mensen, daar in
Friersdale, spreken weer hun grote
dankbaarheid uit voor u allen.
Van harte sluit ik mij daarbij aan. De armoede
daar is nog steeds groot maar mede door uw
hulp zien we vooruitgang. Er is momenteel een
zeer grote watercrisis in Friersdale. Zeer
dringend zoeken we daarvoor een oplossing. Die
zal er zijn als u blijft helpen met uw milde
ondersteuning. Dit alles zal bijdragen aan een
betere toekomst voor de mensen van Friersdale.
Een hartelijke groet en voor velen van u zeg ik
dan: “Tot over enkele dagen bij de Polderloop of
de Oliebollenactie!” Nogmaals hartelijk gegroet
en Gods rijkste zegen,
Pater Wijnand van Wegen

Ons wil u in besonders bedank vir u hulp
en bystand in die verlede. Ons wil u van
harte versoek om ons te ondersteun om
die waterkrisis wat die Kerk en Skool
ervaar, deur jul onbaatsugtige hulp en
donasies te befonds. Die Kerk het ‘n diesel
lister masjien wat meer as 50 jaar oud is,
en het die afgelope maande onklaar
geword en daarom kan water nie uit die
rivier
gepomp
word
na
die
suiweringstelsel nie. Ook het die Kerk ‘n
paar
jaar
gelede
hul
elektrisiteitstoevoerpunt afgesny as gevolg
van die enorme, hoë elektrisiteitsrekening
wat nie betaal kan word nie. Soos u almal
bewus is, het armoede nog nie verbeter
nie en kry ons arme mense bitter swaar
om noodsaaklike dienste te betaal.
Daagliks het ons 30 000 liter water nodig
om te voldoen aan leerdergebruik asook
vir die 11 woonhuise op die Sending, die
Pastorie, die Kerk en saal. Sedert
Desember ry die munisipaliteit 5 000 liter
water aan wat slegs gebruik kan word vir
leerders om water te drink. Toilette kan
nie 100 % gebruik word nie, as gevolg van
waterkrisis en dra by tot onhigiëniese
toestande. Ons wil almal in Holland weer
opreg versoek om ‘n bydrae te lewer tot
hierdie projek om die nood te verlig. Soos
u weet is almal afhanklik van water om te
oorleef en Friersdale Kerk en Skool ervaar
dit erg. Ons smeek u dus om asseblief,

asseblief te help om die situasie te
verander. Ons wil omskakel na sonkrag
wat op die langtermyn vir ons groot
besparing tot gevolg sal hê. Om die panele
aan te skaf, asook die sonkrag pomp en
beveiliging van sonpanele beloop die
onkoste 10 000 euro, daarom versoek ons
u om hierdie projek te befonds met enige
vrywillige donasie. Daarom wil ons u
versoek om ons behulpsaam te wees in
hierdie verband om verligting te bring aan
ons waterkrisis.
Ons dank u by voorbaat vir u mildelike
gawes, ondersteuning en omgee, weet dat
God u ryklik seën vir u meelewing in
Friersdale.
Liefdegroete!
Fanty
(Prinsipaal)

Nieuw bestuurslid Stichting Friersdale stelt
zich voor

Mijn naam is Sandra van Breen. Tijdens de
Friersdale-zondag op 1 oktober 2017 hoorde ik
de oproep voor extra hulp binnen het bestuur
van de stichting Friersdale Eemnes. Ik heb vader
Wijnand aangegeven dat ik beschikbaar ben voor
het leveren van een paar extra handjes.
Bij deze stel ik me graag even aan u voor: Ik ben
56 lentes jong, getrouwd met Hans en moeder
van twee dochters en een zoon. Inmiddels

wonen we al weer ruim 30 jaar in de Bijvanck.
De afgelopen anderhalf jaar is ons gezin
behoorlijk gegroeid, na de eerdere uitbreiding
met drie schoonkinderen zijn wij nu ook
gezegend met drie kleinkinderen en kleinkind
nummer vier is onderweg.
In mijn werkzame leven heb ik diverse
bankbedrijven van binnen gezien. Begonnen in
Amsterdam bij F. van Lanschot Bankiers. De
komst van de kinderen heeft mij een paar jaar
thuis gehouden. Parttime ben ik weer aan de
slag gegaan in Bussum bij de ING bank. De
Rabobank Soest-Baarn-Eemnes was mijn laatste
grote werkgever. Momenteel geniet ik van mijn
vrije tijd en de kleinkinderen.
Hockey loopt als grote passie door mijn leven.
Helaas laat mijn lichaam het inmiddels niet meer
toe om zelf te spelen, maar ik kijk nog graag naar
een mooie wedstrijd. Ik ben een enthousiaste
teamspeler die affiniteit heeft met organiseren
en ondernemen. Zo heb ik voor de KNHB 6 jaar
de districtsjeugd Midden-Nederland
gecoördineerd. Het begeleiden van jonge
mensen in topsport is een geweldige beleving.
Naast reizen en tuinieren heb ik als nieuwe
hobby fotograferen.
Waarom Friersdale? Binnen onze familie is het
missiewerk in Centraal Afrika door een Heeroom
van Hans altijd een goed en waardevol
voorbeeld geweest, waar wij met liefde een
steentje aan hebben bijgedragen. Ik weet dat ik
de armoede in de wereld niet alleen kan
verhelpen, maar Help deze kinderen de
wereld van morgen beter te maken dan die
van vandaag! vind ik een mooi motto om aan
mee te werken. Ik zal op mijn eigen wijze
proberen ook hier een steentje aan bij te dragen.

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

