
                    
 

 

 

Friersdalezondag 2021 
3 oktober a.s. 

 
Het lot is de mensen van Friersdale goed 
gezind! Omdat het i.v.m. corona niet meer 
nodig is om je vooraf aan te melden of 
anderhalve meter te bewaren, kunnen wij 
iedereen uitnodigen om met elkaar de 
Friersdalezondag te vieren op 3 oktober a.s. 
Daarvoor komen we bij elkaar in de RK 
Nicolaaskerk te Eemnes, Wakkerendijk 60. 
De viering begint om 10.00 uur en de 
voorganger is pater Wijnand van Wegen. 
 
Het zal een feestelijke viering worden. Niet 
alleen omdat er geen coronabeperkingen 
meer zijn maar ook omdat we weer mogen 
zingen!! Dat kunnen we doen samen met 
het Eemnesser Jongerenkoor o.l.v. Edwin 
Klarenbeek. Zij zingen met name liederen in 
Afrikaanse sfeer. Deze sfeer wordt ook 
gebracht door Mwajuma Kitano en haar 
Djembégroep. 
 
Het thema van de viering is “Vertrouwen in 
de toekomst”. Ondanks alle tegenslagen 
i.v.m. corona willen we verder gaan en 
positief naar de toekomst kijken. Ook voor 
de mensen van 
Friersdale. We willen hun 
levensomstandigheden verbeteren door de 
aanleg van zonnepanelen. Daarvoor zal aan 
het eind van de viering geld worden 
ingezameld. Tijdens de viering worden 
beelden getoond van het 
zonnepanelenproject. 
 
Na afloop van de viering wordt er bij de kerk 
koffie gedronken. Iedereen is daar van harte 

welkom. Bij de koffie kun je een koek kopen. 
De opbrengst van de koekverkoop gaat ook 
naar de zonnepanelen.  
 
We nodigen iedereen uit om samen met 
ons, de bestuursleden van de Stichting  
 
 
 
 
 
welkom. Bij de koffie kun je een koek kopen. 
De opbrengst van de koekverkoop gaat ook 
naar de zonnepanelen.  
 
We nodigen iedereen uit om samen met 
ons, de bestuursleden van de Stichting 
Friersdale-Eemnes, deze viering tot een feest 
te maken. 
 

Van uw Wijnand 
  
Gezondheid 
Zoals wellicht bij u bekend is, ben ik drie jaar 
geleden in huis gevallen en later in Friersdale 
nog een keer. De eerste val was een klap op 
mijn heup en in Friersdale heb ik 
mijn bovenarm heel lelijk gebroken. Op mijn 
leeftijd krijg je dan met 
regelmaat fysiotherapie, al is het nu nog 
maar eens in de vier weken voor 
mijn bovenbeen. Mijn arm 
functioneert redelijk goed, maar het hoog 
tillen van de wijnkelk is toch een dingetje. 
Lopen blijft een opgave. Ik wandel elke dag 
een ommetje (regelmatig naar de 
Oostermeent) en heb onlangs besloten dit 
toch met een wandelstok te gaan doen om 
niet te gaan waggelen. 
Helemaal beter? Nee, maar er is mee te 
leven. Niet makkelijk, maar ik kan me 
redden. 
 

Jubileum 

Tijdens het weekend van 25 t/m 27 juni 

2021 is op ingetogen wijze mijn 60-jarig 

priester- jubileum gevierd. Gezien de 
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coronapandemie is er (nog) geen 

feest georganiseerd. Op mijn verzoek zou 

ik in stil gebed op de 25e mijn wijding willen 

gedenken, maar op de zondag voorafgaand 

werd in de Sint Jansbasiliek aangekondigd 

dat er op vrijdag de 25e een ingetogen 

viering onder leiding van Jan Vriend 

zou plaatsvinden. De feestelijk versierde 

basiliek is goed bezocht en 

voor mij was dat een heel positieve 

verrassing. De mis is begeleid door de 

Broederschap en is gregoriaans gezongen.  

Zondag 27 juni 2021 opende de Thomaskerk 

in Huizen de deuren voor het eerst weer 

voor een grotere groep dan 30 personen. De 

kerk zat maximaal (met 1,5 meter afstand) 

vol. Het Vamos-koor stond ook zo groot als 

mogelijk klaar om te zingen. 

Ik wil u allen die aan deze vieringen heeft 

bijgedragen van harte bedanken, ook voor 

de vele telefoontjes en ruim tachtig 

felicitatiekaarten. 

Ik kijk er naar uit om u op 3 oktober (onze 

Friersdalezondag in de Nicolaaskerk in 

Eemnes) weer persoonlijk te kunnen zien en 

bedanken. 

 
Friersdale-ontwikkelingen 
Ik heb geregeld telefonisch contact 
met Fanty, het hoofd van de school, om de 
huidige situatie te bespreken. Het is erg 
lastig om in een paar woorden aan te geven 
hoe er nu onderwijs gegeven kan en mag 
worden. Gelukkig is al het personeel 
(onderwijzers, schoonmakers, buschauffeurs 
en Koshuisouders) gevaccineerd. Toch 
hebben ze regelmatig te maken met 
quarantaine. De bevolking is veelal nog niet 
gevaccineerd en daarbij vaak onwetend hoe 
te handelen bij besmetting. Zo komt het 
regelmatig voor dat een besmet kind naar 
school komt omdat de ouders willen dat 
de kinderen naar school gaan, ongeacht 
de risico's, en met alle gevolgen van 

dien. Door de 1,5 m afstand-
maatregel mogen er minder kinderen 
komen (de klassen worden gesplitst), wat 
met zich meebrengt dat er veel 
meer busritten nodig zijn. Dat dit 
weer hogere brandstofkosten met zich 
meebrengt, laat zich raden. Je 
zou kunnen denken: het is 
leerlingenvervoer, dat vergoedt de 
staat. Maar nee, die is zo goed 
als bankroet. Ook hier 
springt de Stichting Friersdale-
Eemnes gelukkig financieel bij. 

Het Sociaal Centrum binnen het 

scholencomplex heeft dienst gedaan als 

priklocatie voor ouders en bewoners uit 

de omgeving van de school. 

Echter, onwetendheid en het elkaar angst 

aanpraten voor het vaccin heeft niet het 

aantal gevaccineerde ouders opgeleverd wa

ar op gehoopt was. 

 

Koshuis 

De verbouwing van de 

slaapzalen (afscheidingen geplaatst) en de v

accinatie van het personeel hebben hier 

goed werk gedaan. Door de verbouwing kon 

het Koshuis weer in gebruik worden 

genomen. We prijzen ons heel gelukkig dat 

er geen corona in het Koshuis (of bij het 

schoonmaakpersoneel) heerst.  

 

Rest mij nog, beste Friersdale-vrienden, u te 

bedanken voor uw donaties waardoor de 

twee nieuwe klaslokalen gevuld konden 

worden met het nodige schoolmeubilair. Dit 

heeft enorm geholpen om de leerlingen een 

plek te kunnen geven met 1,5 meter afstand, 

geweldig! 
 
 
Hartelijke groeten, 
Wijnand van Wegen. 
 
 



Activiteiten in de komende weken 

Wederom hebben Stichting Friersdale-

Eemnes, Pax Kinderhulp Eemnes en de TFC 

Soedan van de Hervormde Kerk de handen 

inéén geslagen. Er komt weer een cookie 

drive-in. Ditmaal gaan in de verkoop:  

bosbesmuffins, donuts, brownies, triple 

chocolade cakejes en kokos cranberry 

koeken. 

Om vast helemaal in de juiste sfeer te 

komen is er op onze Friersdalezondag 3 

oktober al de gelegenheid om te proeven.  

We hebben na de viering een klein aantal 

triple chocolade cakejes voor de losse 

verkoop bij de koffie, kosten € 1,- per stuk. 

De opbrengst van 3 oktober komt ten goede 

aan het zonnepanelenproject Fase III. 

 
 
Zonnepanelen Fase III 

Waar Fase I nog het aanleggen van de eerste 

zonnepanelen op het dak van de school en 

omvormers in een lokaal betrof, zijn nu in 

Fase II een groter aantal zonnepanelen 

(vijftig stuks), twee krachtige omvormers én 

heel  belangrijk twee grote accu’s 

geïnstalleerd. Door de installaties van Fase II 

maken de kerk, de pastorie en het sociaal 

centrum nu ook gebruik van zonne-energie, 

wat een behoorlijke kostenbesparing 

oplevert. 

 

 

Met name de twee grote accu’s zorgen er 

voor dat er ook stroom is gedurende de 

dagelijkse periode van 2 uur dat de nationale 

energieleverancier Eskom in de hele 

provincie de stroom uitschakelt. Dat 

betekent dat de diepvriezers en koelkasten 

blijven werken, net zoals de verlichting en de 

computers van de administratie. Dit is een 

hele grote stap voorwaarts en we gaan 

onverminderd voort op de ingeslagen weg! 

Foto’s  van deze Fase II vindt u in onze vorige 
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In Fase III willen we graag het aantal accu’s 

uitbreiden om nog minder afhankelijk te zijn van 

Eskom en meer zonne-energie ook ’s avonds te 

kunnen gebruiken. We hebben onlangs een 

offerte aangevraagd voor twee extra accu’s en 

één omvormer, nu voor het kinderhuis. Verder 

staan er nog twee zonneboilers voor het 

kinderhuis op het wensenlijstje. 

De teller voor ons Koshuis -zonnepanelen project 

loopt. Het is en blijft echter een grote 

http://www.friersdaleeemnes.nl/


investering. Doneren kan en mag altijd: Stort uw 

bijdrage op NL50 RABO 0315 9021 59 t.n.v. 

Stichting Friersdale-Eemnes of help mee door 

overheerlijke koeken te kopen op onze Cookie 

drive-in. 

 

 

 
Zoals al eerder aangegeven komen we ook dit 

jaar met de ludieke cookie-drive-in met de heuse 

koe-kie-rotonde aan de Wakkerendijk 31. 

Gelukkig met minder coronamaatregelen dan de 

vorige keer.   

Op zaterdag 16 en 23 oktober (verkoop van 10 – 

15 uur) gaat de succesvolle samenwerking met  

Pax Kinderhulp Eemnes en TFC Soedan van de 

Hervormde Gemeente Eemnes met Stichting 

Friersdale-Eemnes een vervolg krijgen in een 

gezamenlijke koekenactie.  

Ditmaal bestaat ons assortiment uit:   

bosbesmuffins, donuts, brownies, triple 

chocolade cakejes en kokos cranberry koeken.  

Kosten:  per stuk € 1,-  /  1 zak 5 stuks € 4,-  /   3 

zakken € 10,- 

De duizenden koeken zijn ons wederom gratis 

beschikbaar gesteld door een Amerikaanse 

producent van bakproducten. Op deze twee 

zaterdagen staan de enthousiaste vrijwilligers 

van TFC Soedan, Pax Kinderhulp Eemnes en ons 

eigen bestuur klaar om de koeken over de 

toonbank van de Cookie drive-in aan de 

Wakkerendijk te verkopen. Let op: ditmaal is er 

geen bezorgdienst.  

De opbrengst van vorig jaar heeft ons een 

prachtige bijdrage geven voor het 

zonnepanelenproject. Ook nu zal de opbrengst 

geheel gebruikt gaan worden voor ditzelfde 

project Duurzaamheid in Friersdale. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen 

via onze mail 

stichtingfriersdaleeemnes@gmail.com of bij 

onze penningmeester Sandra van Breen 06-

38191282. Wij verheugen ons op uw komst. 

 

 

 
VOLG ONS OOK OP FACEBOOK: 

 
       Stichting Friersdale-Eemnes. 
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