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19 oktober 2014       

Bietendag of Perendag? 

De Bietendag was dit jaar wel heel vroeg, al op 6 september 2014. De reden daarvoor 

was de vroege fruitoogst dit jaar door het warme voorjaar. In samenspraak met de 

fruitbedrijven hadden we de datum geprikt op 6 september. Daardoor hadden we dit 

jaar veel fruitbedrijven die mee wilden doen en waar gewerkt kon worden. En dat 

terwijl het zware tijden zijn voor de fruitbedrijven wegens de boycot van Rusland. 

Voor ons een spannende keuze zo vlak na de vakantie, konden er ook genoeg mensen ons helpen  en 

werken bij deze bedrijven? Ja, dat kon! Met 54 mensen hebben we bij de volgende bedrijven 

gewerkt: 

Fa. E. en W. Karsten, Venhuizen 
Fa. Groot Fruit, Hem 
Fa. E.H.M. van der Geest, Wijdenes 
Fa. Van der Aarde & Zn, Hem 
Fa. Gebr. Kuin, Hem 
Fa. J. en F. Ter Hofstede, Wijdenes 
Harder Natuursteen, Hoogkarspel 
Herman Boon, takkencultuur, Bovenkarspel 
Ceba bestratingen, Hoogkarspel 

  

En verder is er gewerkt bij diverse mensen thuis en in eigen bedrijf waaronder de familie  Boender en 

moeder Tiny. En zijn twee fietsers helemaal uit Brabant komen fietsen voor een mooie opbrengst en 

is er een dagje papier opgehaald voor Roele de Vries. 

http://www.bietendag.nl/
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Ook de sponsorloop bracht weer veel mensen op de been met onderweg leuke stops en werd 

creatief talent getoond met mooie gedichten van de Chileense dichter Pablo Neruda, die 

voorgedragen werden, alles gebaseerd op het thema van de Bietendag dit jaar ‘geven en nemen’. 

  

Uiteindelijk mogen we weer een mooi bedrag ‘geven’ aan Chili. Een bedrag van bijna 12 duizend 

euro. In dit bedrag zit ook de opbrengst van de fancy fair van de Jozefschool die in het voorjaar is 

gehouden en waarvan een deel van de opbrengst aan de Bietendag is geschonken. Daar zijn wij heel 

dankbaar voor. Net als voor alle andere donaties en giften die we jaarlijks krijgen van de 

verschillende stichtingen, initiatieven en individuen. 

Zoals we in de uitnodiging al aangekondigd hebben, zijn dit jaar de volgende projecten geselecteerd: 
- Opleiding en ondersteuning van de gemeenschapsleiders in Valdivia 
- Zelfontwikkeling workshop/personeel  van CIFAN 
- Project Integrale Gezondheid in Herberg La Leona 
 
In het bietencafe bij Dorus en Sandra was het weer gezellig samenkomen buiten in de zon. 

Geïnspireerd door de vele ‘challenges’ op facebook hadden ook wij een echte bietenchallenge die 

ruimschoots gewonnen werd door Antoon Groot. Volgend jaar een nieuwe challenge? (zie het filmpje 

op facebook) 

Wij willen iedereen weer bedanken die spullen voor de heerlijke salades hebben geschonken en al 

het andere eten en lekkernij. En ook voor de donaties van bollen en bieten die iedereen weer mee 

kon nemen. 

Allemaal hartelijk bedankt voor jullie bijdrage! En we zien jullie volgend jaar graag weer terug of 

komen weer graag bij jullie werken. 

Vriendelijke groet ook namens Mauricio en Anneke Kok, 

Het Bietendag comité 

Voor foto’s en meer informatie zie www.bietendag.nl of op Facebook 

https://www.facebook.com/bietendag.organisatie.1276 
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