
                    
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

2021 Koningsdag  
zonder smulkraam.  
 
We bezorgen wel gebak 
 

De coronapandemie vraagt ook in 2021 een 

andere benadering van de viering van 

Koningsdag. 

 
 

Al voor het tweede jaar zitten de 

Oranjeverenigingen werkloos thuis en zijn er 

op Koningsdag nauwelijks festiviteiten. Ook 

de diverse goede doelen die op die dag met 

hun gebruikelijk acties geld of aandacht 
voor hun doel willen verzamelen, lopen die 

kans weer mis. Ook dit jaar geen Friersdale-

smulkraam in de Kerkstraat en op de 

Wakkerendijk. We doen het dit jaar  

anders; wij gaan samen met Pax Kinderhulp   

        
Eemnes oranje tompouces, oliebollen of 

appelbeignets  thuis bezorgen. We werkten 

al vaker samen en hebben inmiddels ruime 

ervaring met het aan de man brengen van 

lekkernijen. Onlangs werden er ruim 300 

cheesecake taarten thuis bezorgd en werden 
er middels de “Cookie drive-in” zelfs ruim 

20.000 koeken verkocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA EDITIE 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Wij weten ons dus warm omarmd door de 

Eemnesser gemeenschap en ook veel 

mensen daar buiten. 
 

Momenteel zijn we in Friersdale in de 

afrondende fase van het tweede actieplan 

om de zonnepanelen aan te sluiten op accu’s 

zodat we ook de Eskom “load-shedding” op 
kunnen vangen (Load-shedding = elke dag 

twee uur de stroom uit). Probeer eens te 

bedenken wat het betekent als je elke dag 

zomaar twee uur geen elektra hebt? Door bij 

ons een Koningsdag SMUL-bestelling te 

plaatsen lever je een bijdrage aan de zo 
dringend nodige accu’s en extra 

zonnepanelen.     

                                                                                                                         

In 2019 zijn er al 39 zonnepanelen 

geplaatst, maar door de gemiste inkomsten 
van twee afgelaste Polderlopen en  

Koningsdagen loopt ons project best wel 

vertraging op. 
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Ook de gebruikelijk acties van Pax 

Kinderhulp Eemnes lopen anders. De 

geplande vakantie van zo’n 25 kansarme 

Armeense kinderen is voor dit jaar 

geannuleerd. Doordat er niet tijdig gestart 

kon worden met de voorbereidingen in 
Armenië zelf, gaat het dit jaar niet meer 

lukken deze groep kinderen naar Nederland 

te halen. Wel heeft de werkgroep afgelopen  

 
winter veel steun ter plekke gefaciliteerd. 

Elke maand werden er bij zo’n 40 meest 

behoeftige gezinnen voedselpakketten 

bezorgd. Nog steeds wordt er elke maand  

€ 1.000, - overgeboekt en worden ter plekke 
door een tussenpersoon hulpgoederen 

gekocht en uitgedeeld. Uiteraard kunnen zij 

dus elke euro gebruiken en worden de 

inkomsten van Koningsdag gemist. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Bestellen: 
We bieden de mogelijkheid om tot en met  

21 april een bestelling op te geven en vooruit 
te betalen via de site van Pax Kinderhulp 

Eemnes.  

 

 
 

Naast de gebruikelijke oranje tompouces 

kun je heerlijke oliebollen en appelbeignets 

bestellen, gebakken door de mensen van Pax 

Kinderhulp Eemnes. 
 

De tompouces worden verkocht  

per 4 stuks voor de prijs van € 4. 

Ook de oliebollen kunnen besteld worden 

per 4 stuks en kosten dan € 4. 

De grote appelbeignets bestelt men  
per 2 stuks voor de prijs van € 4. 

 

Er zijn redenen genoeg om deze twee goede 

doelen te ondersteunen en royaal de 

lekkernijen van de smulkraam te bestellen 
en thuis te laten bezorgen. Bestellen doet je 

via de website van Pax Kinderhulp Eemnes 

(klik hier). 

 

Het gaat hier om een gezamenlijke actie. 

De opbrengst van deze verkoopactie zal 
gelijkelijk worden verdeeld over beide goede 

doelen. 

Onze opbrengst van deze verkoopactie zal 

geheel besteed worden aan het 

energieproject (accu's + zonnepanelen). 

 
De werkgroepen (Friersdale-Eemnes en Pax) 

doen hun uiterste best de bestellingen op 

Koningsdag vóór 10 uur bij je thuis te 

bezorgen zodat je met de heerlijke baksels 

van de smulkraam toch nog een beetje een 
Koningsdagfeestje kunt vieren. 

 

 

https://www.friersdale-eemnes.nl/ 

Voor andere informatie of grote bestellingen 

kun je contact opnemen met onze 
penningmeester Sandra van Breen,  

tel: 06 38 191 282  
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