Friersdale Nuusbrief
Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale – maart 2019

Vernieuwde website: Friersdale-Eemnes.nl

Gooi- en Eemlander 2018

Op 14 januari jl. ging de website van de Stichting
Friersdale-Eemnes op zwart. Maar al lang
daarvoor had met name Sandra van Breen zich
beziggehouden met de nieuwe opzet. De
website is opnieuw gemaakt met nieuwe
software. Hoewel de meeste informatie uit de
oude website komt, is er toch wel het een en
ander veranderd:
- de website toont veel meer foto’s,
- de website voldoet aan de eisen voor de wet
op de privacy,
- de website is beveiligd, d.w.z. dat jouw
communicatie met onze website niet door
derden kan worden meegelezen,
- de website is goed te lezen op desktop, tablet
en smartphone,
- de website heeft een koppeling naar de
facebook- pagina van de stichting en met
instagram,
- op de website kan online worden gedoneerd
via iDeal.
- het aanmelden voor de Nuusbrief en het
verzenden van de Nuusbrieven is
geoptimaliseerd.

24 januari jl. was voor mij een heel bijzondere
dag! Ik kreeg te horen dat ik was gekozen als
Gooi- en Eemlander van het jaar 2018. De
verkiezing was georganiseerd door ons regionale
dagblad “De Gooi- en Eemlander”. Het publiek
kon kiezen uit acht genomineerden, waarvan ik
er één was. Elke genomineerde was in de krant
gepresenteerd d.m.v. een groot interview. Op 24
januari kreeg ik te horen dat ik met 808
stemmen had gewonnen.
De volgende dag kreeg ik bezoek van een
delegatie van de krant. De redactiechef
overhandigde mij een bronzen beeldje,
voorstellende de krantenlezer, een bedrag van
400 Euro en een cartoon van Frank Muntjewerf,
waarop ik stond afgebeeld met allerlei
verwijzingen naar mijn activiteiten. De
felicitaties en goede wensen, die ik daarna
ontving, waren hartverwarmend! Ik heb
besloten om de 400 Euro over te maken naar
Friersdale als bijdrage aan het project van de
zonnepanelen.
Ik wil alle mensen bedanken, die op me gestemd
hebben, die met me hebben meegeleefd en die
na afloop hebben gereageerd! Het was
onvergetelijk!
Henk van Hees

Dit is een begin. De website zal meer informatie
gaan bevatten over o.a. Friersdale, het werk van
pater Wijnand van Wegen en meer foto’s en
video’s.
Dit is een goed moment om aan ons over de
website te laten weten wat er ontbreekt en wat
anders moet. Stuur je reacties s.v.p. per mail
naar: webmaster@friersdale-eemnes.nl.
Je berichten komen dan aan bij Sandra van
Breen.
Sandra is de zogenaamde webmaster;
ondergetekende staat Sandra bij voor
(technische) vragen en neemt waar bij
afwezigheid van Sandra.
Ben Geerligs

Bijzonder nieuws
Op 21 januari jl. ontvingen wij heel goed nieuws!
In een brief van het Aartsbisdom Utrecht werd
meegedeeld dat aan de Stichting FriersdaleEemnes een bedrag van € 5000,-- is toegekend
als bijdrage aan het zonnepanelenproject voor
de waterzuivering in Friersdale. Het geld is
afkomstig uit het Bisdomfonds voor de
Vastenaktie van het Aartsbisdom Utrecht in het
jaar 2018.
Als reden voor de toekenning werd gegeven:
“Uw enthousiaste en langdurige verbondenheid
met het project van pater Van Wegen en de
inzet van de parochies”. Er werd aan
toegevoegd: “We willen op deze wijze onze
waardering hiervoor tonen”.
De brief was ondertekend door T. C.M.
Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht.
Een prachtig gebaar van het Aartsbisdom,
waarvoor wij zeer dankbaar zijn!

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK:
Stichting Friersdale-Eemnes.
44e Eemnesser Polderloop 7 april a.s.
Iedereen die het zonnepanelenproject in
Friersdale wil steunen is op zondag 7 april a.s.
van harte welkom bij de 44e Eemnesser
Polderloop, die georganiseerd wordt door de
KPJ-Eemnes.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
--de hardlopers kunnen zich uitleven op de 5, 10
en 15 km.
--de wandelaars kunnen genieten van een rondje
van 5 km. door de polder.
Wie wil meedoen, kan zich inschrijven tussen
12.00 en 12.45 uur op De Deel, Wakkerendijk
162 Eemnes. Het inschrijfgeld voor kinderen t/m
12 jaar is € 5,--. Personen van 13 jaar en ouder
betalen
€ 8,--.

Pater Wijnand van Wegen geeft om 13.00 uur
het startsein op de Jong Jaapeweg. Rond 15.00
uur is de prijsuitreiking op De Deel. Als je het
niet zo ziet zitten om mee te lopen, ben je toch
van harte welkom op De Deel. Daar proef je de
gezelligheid en kun je genieten van een hapje
en/of een drankje. Een deel van de omzet gaat
die dag ook naar de zonnepanelen voor
Friersdale. Dus bij deze zijn alle lezers van de
Nuusbrief uitgenodigd!
Henk van Hees

38e Oliebollenactie voor Friersdale

Bijzonder nieuws 2

Dit jaar is het Koningsdag op zaterdag 27 april. In
het centrum van Eemnes wordt dan weer van
alles georganiseerd. Ook wordt er gezorgd voor
de inwendige mens! Een hele groep vrijwilligers
staat al weer klaar voor de 38e Oliebollenactie
voor Friersdale. Iedereen, die zichzelf of anderen
op deze dag eens lekker wil trakteren kan
terecht bij onze kramen. De een staat naast “Het
Oude Raadhuis” aan de Wakkerendijk; de ander
staat in de Kerkstraat ter hoogte van huis
nummer 15.

Op 4 maart jl. ontvingen wij een brief van het
bestuur van de Wereldwinkel Laren-Eemnes.
Zoals inmiddels algemeen bekend is, gaat de
Wereldwinkel op 31 maart a.s. helaas sluiten.
In dit verband heeft het bestuur besloten om
de nog beschikbare fondsen van de
Wereldwinkel Laren Eemnes beschikbaar te
stellen aan goede doelen die door hun
vrijwilligers zijn aangedragen.
Een bestuurslid heeft de Stichting FriersdaleEemnes als goed doel voorgedragen. Dat werd
ons in bovengenoemde brief meegedeeld.
Inmiddels hebben wij een mooi bedrag
ontvangen, dat besteed zal worden aan de
zonnepanelen voor het Kinderhuis in Friersdale.

We nodigen alle lezers van de Nuusbrief uit om
op Koningsdag langs te komen en wat lekkers te
kopen. Ons assortiment bestaat uit oliebollen,
appelflappen, appelbeignets, oranje Tom
Poucen, oranje slagroomsoezen, oranje donuts,
chocolade donuts, gevulde koeken,
kaasbroodjes, saucijzenbroodjes en
roombroodjes.

We zijn de mensen van de Wereldwinkel LarenEemnes zeer dankbaar voor dit sympathieke
gebaar.
Henk van Hees

De opbrengst van deze actie is voor het
zonnepanelenproject in Friersdale. Wie geluk
heeft, loopt pater Wijnand van Wegen bij één
van de kramen tegen het lijf. Hij geeft informatie
over het project.
Tot ziens op Koningsdag in Eemnes!

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

