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kanshebber om deze Publieksprijs te
winnen.
We hopen de concurrentie
duidelijk voor te blijven en doen daarom
een laatste oproep aan iedereen, die nog
niet gestemd heeft om vóór 15 september
a.s. een stem uit te brengen op de
Werkgroep Friersdale-Eemnes. Zo helpt u
mee om € 1000,-- te winnen voor de
bouw van twee klaslokalen in Friersdale.

NOG NIET GESTEMD?
LAATSTE KANS
In onze vorige Nuusbrief is al gemeld dat
de Stichting Friersdale-Eemnes genomineerd is voor de Ariënsprijs 2016. Dit is
een driejaarlijkse prijs voor groepen en
organisaties, die zich inzetten voor de
minderbedeelde medemens. Er zijn 30
genomineerden voor deze prijs.
Op 1 oktober a.s. worden de prijswinnaars bekend gemaakt, die zijn
aangewezen door de jury. (nummers 1, 2
en 3).
Dit zal gebeuren in de Eusebiuskerk in
Arnhem.
Acht
genomineerden
zijn
inmiddels gevraagd om zich die dag in
Arnhem te presenteren. Onze Werkgroep
Friersdale-Eemnes is één van die acht.
We zullen daar ons beste beentje
voorzetten!
Naast de drie juryprijzen kan er ook een
Ariënspublieksprijs gewonnen worden
van € 1000.--. De afgelopen maanden
kon iedereen stemmen op het project van
voorkeur. Op 24 augustus waren er 700
mensen geweest, die op onze Werkgroep
hadden gestemd. Daarmee stonden we
op dat moment bovenaan als een reële

STEM OP FRIERSDALE
Klik de hieronder staande site aan:
http://www.dkci-utrecht.nl/ariensprijsen-hier-kunt-u-stemmen/.
(klik vóór nummer 11 en op Vote)
Mochten er problemen ontstaan bij het
stemmen, dan kunt u een mailbericht
sturen naar Henk van Hees
(info@kleinwee.demon.nl) waarna u de
instructie “MAKKELIJK STEMMEN OP
FRIERSDALE” ontvangt.

WIST U
--- dat u per IP-adres maar één keer kunt
stemmen.
--- dat u dus ook nog een keer kunt
stemmen op uw werk of bijvoorbeeld bij
de buren.
---dat u ook met uw mobiel kunt stemmen, als u ergens bent waar nog niet
gestemd is.
Dank voor alle stemmen!
We houden u op de hoogte

De opbrengst voor Friersdale was
€ 2024,85. Dit jaar zat er gelukkig geen
vals geld bij!
We zijn dankbaar voor alle vrijwilligers,
die ons hebben geholpen bij deze actie!

WIE HELPT ONS?
Het is dankbaar werk om iets te doen
voor onze medemensen in Friersdale.
Daarvoor moet natuurlijk steeds het
een en ander georganiseerd worden.
Dat doen we met onze Werkgroep.
We zijn op zoek naar iemand, die met
ons de handen uit de mouwen wil
steken voor Friersdale en mee wil doen
met onze Werkgroep!
Lijkt het je wat of wil je er meer over
weten, neem dan contact op met:
Henk van Hees, Kerkstraat 15,
3755 CK Eemnes, tel. 035 – 5389849
e-mail: info@kleinwee.demon.nl
In goede samenwerking met de KPJ is dit
een geslaagd evenement geworden.
De weersomstandigheden waren beter
dan vorig jaar.
Er kwamen 210 lopers aan de start en de
opbrengst voor Friersdale was € 3585,--.
De Superprijs werd gewonnen door Paul
en Gerry Wegener uit Almere.
Ze hebben in het verleden in Eemnes
gewoond en zijn indertijd bij pater
Wijnand in Friersdale op bezoek geweest.
Al vele jaren zijn ze trouwe deelnemers
aan de Polderloop!

35e Eemnesser Oliebollenactie
op 27 april jl.
De weergoden waren ons uiteindelijk toch
gunstig gezind.
Daarom kunnen we terugkijken op een
prima verlopen Oliebollenactie.

Nieuw project in Friersdale
Het project waarvoor we op dit moment
geld inzamelen betreft de bouw van twee
nieuwe klaslokalen bij de school van
Friersdale.
De school heeft toestemming gekregen
om te starten met een afdeling voor 12
t/m 15-jarigen.
Daarvoor is deze uitbreiding nodig.
We zamelen niet alleen geld in voor de
bouw maar ook voor de inrichting van
deze lokalen.
Inmiddels is men met de bouw gestart
maar volgens de laatste berichten is er de
nodige vertraging opgetreden in het
bouwproces.
Pater Wijnand van Wegen is tot 7
september nog in Friersdale.
Hij zal foto’s maken en ons na zijn
terugkeer in Nederland op de hoogte
brengen van de vorderingen.

2 oktober a.s.

Friersdalezondag in RK Nicolaaskerk te Eemnes
We nodigen iedereen uit om op zondag 2 oktober a.s. naar de RK Nicolaaskerk aan de
Wakkerendijk 58 in Eemnes te komen. Daar begint die ochtend om 10.00 uur de
speciale Friersdaleviering, waarin pater Wijnand van Wegen zal voorgaan. Hij zal
vertellen over zijn verblijf in Friersdale gedurende de afgelopen maanden.
Dit is het moment om ons één te voelen met de mensen van Friersdale. Iedereen, die
Friersdale een warm hart toedraagt, is welkom. Gelovig of ongelovig, protestant of
katholiek, links of rechts: de deur staat voor iedereen open!!
Het thema van de viering is “Bouwen aan de toekomst”. Dit verwijst naar het nieuwe
project: de bouw van twee klaslokalen bij de school in Friersdale. Voor en tijdens de
viering wordt een powerpointpresentatie gepresenteerd met o.a. beelden van de bouw
van de klaslokalen. Andere beelden geven en idee van het leven in Friersdale. Tijdens
de viering wordt geld ingezameld voor het nieuwe project.
Een deel van de teksten tijdens de viering is geschreven door mensen van Friersdale.
Daarnaast brengt de muziek ons in Afrikaanse sfeer. Het Eemnesser Jongerenkoor
zingt o.l.v. Edwin Klarenbeek. Mwajuma Kitano weet met haar djembégroep ons heel
dicht bij Afrika te brengen.
Na de viering
Iedereen is na afloop welkom om een kop koffie te drinken in het naast de kerk gelegen
gebouw “De Schoter”. Daar zal mevr. Diny Peters-Rekelhof haar zelfgemaakte kaarten
verkopen. De volledige opbrengst daarvan gaat naar Friersdale. Als u geluk hebt, hoort
u dan ook hoeveel de collecte voor Friersdale heeft opgebracht.
We hopen velen van u te zien bij deze Friersdaleviering!

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

