


Beste sponsors, donateurs en belangstellenden,

Oktober staat alweer op de kalender, dus tijd voor de ZoBeRo - nieuwsbrief van 2022. Ook dit 
jaar is er weer heel veel werk verzet door onze enthousiaste vrijwilligers, waarvan we eerst en 
vooral het team van de sorteerders, vouwers en inpakkers van de kleding willen noemen en 
bedanken voor hun inzet het hele jaar door. Elke eerste zaterdag van de maand kan er kleding 
gebracht worden aan de Bredeweg in Moerkapelle en daar maken velen gebruik van. Die kleding 
moet allemaal gesorteerd, gevouwen en ingepakt worden. In voorgaande jaren hebben we 
wel eens getwijfeld aan de noodzaak van het brengen van kleding naar Roemenië, maar we 
kunnen wel zeggen dat het nu harder nodig is dan ooit, gezien de vele Oekraïense vluchtelingen 
die dit jaar Roemenië in kwamen. Onze Roemeense contacten hebben heel veel vluchtelingen 
opgevangen, van het nodige voorzien en ook weer verder geholpen. 

Ook kregen we dit jaar weer een aantal pallets met conserven van de firma Baltussen, die zeer 
welkom waren.
Voor het innemen, sorteren en inpakken van de kleding en ook voor het opslaan van alle 
goederen vinden we gelukkig nog steeds onderdak in de loods van Cees Laban aan de Bredeweg 
in Moerkapelle. Onze vergaderingen mogen we houden in de kantine van Van der Meer in 
Benthuizen, waar we heel blij mee zijn. 

Na al het werk dat er het jaar door gedaan is komt in september altijd weer het hoogtepunt van 
het jaar als we de spullen weg gaan brengen. Dit jaar gingen er 4 vrachtwagens, een camper en 
een busje met de bekende bestemmingen Zauan, Marginea, Poieni-Solca, Suceava, Savinesti, 
Onesti en Bacau. Alles is voorspoedig verlopen en iedereen is weer veilig thuisgekomen, daar zijn 
we dankbaar voor. Een zorg is wel dat de kosten, en dan met name de brandstofkosten steeds 
hoger worden. Als je bedenkt dat we per vrachtwagen toch al gauw 1200 tot 1400 liter dieselolie 
nodig hebben voor de reis en ook wetende dat de prijs van dieselolie explosief gestegen is in 
een paar jaar tijd, dan zal het eenieder duidelijk zijn dat we hard ons best moeten doen om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Bij deze dan ook een oproep aan onze sponsors en alle andere 
begunstigers om aan ons te blijven denken. Uw steun wordt zeer gewaardeerd en is onmisbaar 
voor onze stichting om ons mooie werk voort te zetten 

Helaas zijn er dit jaar ook verdrietige dingen gebeurd. Kort geleden, op 11 september, is Lenie 
Arends-Bremmer, de weduwe van Henk overleden. Zij heeft op de achtergrond, samen met 
Henk, heel veel gedaan voor onze stichting. 

Ook hebben we afscheid moeten nemen van Kees Westdijk die op 21 september gestorven is. 
Kees heeft, samen met Gerrit, heel wat reizen naar Roemenië gemaakt. We herdenken hem 
als een vriendelijke en altijd behulpzame collega die mooi kon vertellen over zijn rijke ervaring 
als chauffeur, monteur en begeleider in het exceptionele transport. We wensen de verdrietige 
nabestaanden van harte sterkte en Gods onmisbare nabijheid toe bij het verwerken van hun 
verlies.

Tenslotte wensen we u allen weer veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur en de vrijwilligers van Stichting ZoBeRo,
Jan Reijneveld, voorzitter



Jaarverslag 2022

Wij zijn het jaar goed begonnen, in februari 
hadden we inmiddels al zo’n 30 pallets kleding 
verzameld. Ook de oliebollenactie van vorig jaar 
december was een succes hierdoor kon het 
banksaldo mooi verhoogd worden. We kregen 
begin van het jaar ook een verzoek van de KvK 
om z.g. UBO’s aan te stellen. Deze mensen 
kunnen worden aangesproken op het financieel 
beleid van de stichting. In het bedrijfsleven zijn 
dat degenen die 25% of meer aandelen hebben. 

Bij een stichting waar geen financieel belang 
speelt, zijn het de bestuurders die als UBO 
kunnen functioneren. Dit is om allerlei 
frauduleuze praktijken te voorkomen en 
personen binnen de stichting daarop te kunnen 
aanspreken. Wat ook aan het begin van dit jaar al 
bekend werd, is dat onze voorzitter, Jan 
Reijneveld, volgend jaar afscheid gaat nemen als 
voorzitter. Na zes jaar zal er een nieuwe voorzitter 
gekozen moeten komen. Dat dit nog een lastig 
punt wordt voor de stichting is te begrijpen, maar 
daar over aankomend jaar meer . Aan het begin 
van dit jaar werden we ook geconfronteerd met 
de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Dit had 
ook zijn weerslag op het leven in Roemenië. De 
mensen daar werden geconfronteerd met een 
stroom van vluchtelingen die geholpen moesten 
worden met voedsel, kleding en onderdak. 

Wij voelden ons als stichting geroepen om hen 
daarin bij te staan, er wordt in de vergadering van 
maart besloten om € 6000 euro naar diverse 
projecten over te maken. We konden dit doen 
omdat er voldoende geld beschikbaar was. 
Er kwam ook een vraag van een basisschool uit 
Leiderdorp of we soms schoolmeubeltjes konden 
gebruiken. Dat was natuurlijk verblijdend nieuws 
dat er aan onze stichting werd gedacht. Na 
overleg met Roemenië of er behoefte was aan 
deze schoolmeubels, zijn we ze gaan ophalen. Ze 
zijn naar Onesti gegaan, waar ze er heel blij mee 
waren. Ook moesten er nieuwe dozen komen om 
de kleding in te pakken. De partij dozen van 
10.000 stuks die in het verleden was gedoneerd, 
is dan toch eindelijk op. Dat dit zo eenvoudig nog 
niet is, blijkt, want na naarstig zoeken worden er 
geen gratis dozen gevonden helaas. Maar na 
enige tijd konden we toch een restpartij opkopen 

tegen een gereduceerde prijs à 65 cent stuk. Dat 
was geen slechte deal, we kunnen nu weer een 
aantal jaren vooruit. 

Ook wordt het in de loop van het jaar duidelijk 
dat er weinig of geen conserven binnen komen. 
De enige die nog wat voor ons doet is Baltussen 
uit Driel. Zij doneren uiteindelijk toch nog 12 
pallets. Coroos b.v. antwoordt dat alles wat 
bestemd is voor goede doelen nu naar het Rode 
Kruis gaat ten bate van Oekraïne, dus vissen wij 
achter het net. Halverwege het jaar wordt 
bekend dat we met 4 vrachtwagens naar 
Roemenië gaan, dit houdt in dat de camper ook 
meegaat. Ook een busje zal meegaan voor 
distributie. In augustus is er nog een laatste 
vergadering voor transport. Het was nog moeilijk 
om aan de benodigde trucks te komen maar 
uiteindelijk is het toch gelukt. De brandstofprijzen 
zijn in de loop van het jaar schrikbarend 
gestegen, dat is iets wat ons zeker zorgen baart. 
Het transport is voorspoedig verlopen elders in 
de nieuwsbrief wordt daarvan verslag gedaan. In 
november zal er een evaluatievergadering 
plaatsvinden waar alle ins en outs zullen 
besproken worden. Ook de brandstofprijzen, die 
een behoorlijke aderlating voor onze kas 
betekenen, zullen aan bod komen. Al met al 
kunnen we toch terug zien op een goed jaar. God 
zij dank daarvoor. 



Reisverslag 2022

Dag 1: 12-09
Maandagmorgen vertrokken we om 5.00 uur 
vanuit Moerkapelle. Er waren verscheidene 
vrienden en familieleden aanwezig om ons uit 
te zwaaien. Altijd leuk als er belangstelling is. 
De reis verliep bijna goed, alleen met één van 
de Volvo’s ging het niet helemaal naar wens. 
Deze had een Ad Blue storing. Dit hebben Koos 
en Arthur laten verhelpen bij een Volvo dealer 
in Duitsland. Verder geen bijzonderheden, we 
hebben in Regensburg in Duitsland overnacht, 
zoals vanouds.

Dag 2: 13-09
Dinsdag verliep zonder noemenswaardige 
incidenten. We zijn van Regensburg naar 
Biscke in Hongarije gereden waar we bij 
Autohof Steiner overnachtten.

Dag 3: 14-09
Woensdagochtend vertrokken we om 7.00 
uur uit Biscke en reden we via Boedapest 
richting Roemenië. We gaan over de nieuwe 
autobaan M3, dit is een vrij saaie snelweg om 
te rijden. Voorheen gingen we via Szolnok en 
een stuk binnendoor, wat voor de chauffeurs 
leuker rijden is, maar de grens bij Artand is 
voor vrachtverkeer afgesloten nu de nieuwe 
weg open is. Dus vandaar de andere route die 
iets langer is, maar een stuk vlotter rijdt en de 
grensovergang is nieuw. Aan de grens hadden 
we geen problemen alle papieren werden in 
orde bevonden. We hebben daar ook gegeten. 
Daarna ging iedereen, behalve Koos en Arthur, 
naar Cluj-Napoca. We hebben daar bij TH 
trucks overnacht, wat Johan v/d Zand voor ons 
geregeld heeft. Koos en Arthur zijn naar Zauan 
gereden waar ze de eerste goederen gelost 
hebben, ze werden hartelijk ontvangen.

Dag 4: 15-09
Donderdag vertrokken we om 7.00 uur, Marius 
en Maarten en Johan en Dick reden die dag 
naar Onesti en lossen daar ’s middags, alles 
verliep naar wens. Er werd ’s avonds bij Saskia 
gegeten en de nacht werd ook daar in de 
cabine doorgebracht. 
Wij, Bart en Geerlof, reden die dag met de 
bus naar Marghinea, ook René en Frans, en 
Koos en Wim met de camper, gaan richting 
Marghinea . De bus en de camper konden een 
kortere route nemen, René en Frans moesten 
een langere route nemen, omdat de route 
van camper en bus niet toegankelijk is voor 
vrachtverkeer.
’s Middags, als we aangekomen zijn wordt er 
gewacht op Arthur en Koos, die de rest van de 
lading zullen lossen in Marghinea.
Koos en Arthur hadden wat problemen met 
de route ze waren namelijk naar Poienie Solca 
gereden.
Daar staat de kerk, maar deze plaats is niet 
geschikt voor het grote vrachtverkeer. 
Wat bleek, Koos en Arthur wisten niet dat 
het losadres in een andere plaats is dan het 
postadres. Zodoende hebben de chauffeurs 
hun stuurmanskunsten kunnen laten zien aan 
de plaatselijke bevolking, de volgende keer zal 
er apart een losadres bijgevoegd worden.
Maar het is allemaal goed gekomen, de 
spullen werden netjes gelost, en werden 
dezelfde avond nog naar diverse adressen 
gebracht.

Aan het eind van de middag werden er door 
de bus, met Bart en Geerlof, alvast wat spullen 
naar Trandefira gebracht, die op zaterdag 
verdeeld gaan worden.
Wij gingen ’s avonds eten met Daniëlle de 
contactpersoon van ons, en het was gezellig.



Dag 5: 16-09
Vrijdag wordt er naar Suceava gereden.
Dit is maar een kort ritje, Suceava ligt maar een 
uurtje rijden van Marghinea.
De trailer van René en Frans wordt hier gelost.
Koos en Arthur rijden hier ook heen omdat dit 
onze standplaats wordt voor het weekend.
Ook elders in Roemenië wordt er niet 
stilgezeten, Marius en Maarten rijden van 
Onesti naar Savenesti, waar ze bij Lidia de 2e 
helft van hun trailer lossen.
Ook daar worden ze hartelijk ontvangen en zijn 
ze blij met de spullen.
Hier doen zich ook geen problemen voor bij het 
lossen en kunnen ze met de middag richting 
Suceava vertrekken, waar ze rond 15.00 uur op 
de weekend standplaats aankomen, waar de 
andere inmiddels ook staan.
Johan en Dick vertrekken vanuit Onesti naar 
Bacau waar ze de complete trailer lossen.
Ze doen samen met André Muit een bakkie 
koffie.
Na lange tijd niet geweest te zijn was het 
goed om weer in Roemenië te zijn met name 
bij André, bij Association Betanië, die hulp 
verleent aan mensen met een handicap en 
alleenstaande jonge  moeders en zoveel meer 
(zie onze website). 
Nadat Johan en Dick gelost zijn vertrekken ze 
weer richting huis, dit om persoonlijke redenen.
Bart en Geerlof, met de bus, hebben  
’s morgens eerst nog een busje met kleding bij 
Trandefira gebracht, wat op zaterdag zal worden 
uitgedeeld.
Nadat ze in Suceava zijn aangekomen wordt de 
bus weer vol geladen en vertrekken ze  
’s middags richting Poieni Solca, naar een 
oudere moeder die Olga heet en lid is van 
dezelfde kerkelijke gemeente als Daniëlle uit 
Marghinea.
In Poieni Solca wacht Olga samen met haar 
dochter en kind ons op bij de kerk en we 
worden meegenomen naar het huis van Olga 
waar ook haar man aanwezig is.
Nadat we eerst de kleding gelost hebben 
worden we binnen uitgenodigd om de maaltijd 
samen met hen te gebruiken. Je ziet dat, 
ondanks dat mensen niet veel hebben, ze toch 
graag hun dankbaarheid willen laten blijken, 
zoals in dit geval, dat we met hen de maaltijd 
mogen gebruiken.
Omdat het Engels, zowel van de dochter als van 
ons niet echt goed is hebben we hulp vanuit 

Holland. De Roemeense Magdalena, die in 
Holland woont, staat ons bij via beeldbellen. 
Omdat ze niet constant online is gaat de 
conservatie ook regelmatig via google translate.
Nadat we samen de maaltijd gebruikt hebben, 
en het was gezellig, vertrekken we naar 
Suceava.
En niet zonder dat ze toch ook weer veel fruit 
vanuit hun groentetuin hebben meegegeven.
Terug hebben we ongewild nog een toeristische 
route gevolgd, omdat we dachten een andere 
route te kunnen nemen, uiteindelijk komen we 
via onverharde wegen en mooie uitzichten in de 
bergen toch aan in Suceava.
Als de avond is gedaald zijn we allen bij elkaar 
op ons stekkie in Suceava en besluiten de dag.

Dag 6: 17-09
De zaterdag is een vrije dag die een ieder naar 
eigen goeddunken kan invullen, daarvoor is ook 
vervoer beschikbaar gesteld door de gebroeders 
Clipa. Alleen Bart en Geerlof hadden nog een 
ander klusje te klaren. 
Ze vertrekken naar Iaslovat, naar Trandefira, om 
met hen de kleding uit te delen die ze daarvoor 
ontvangen hebben. 
Om 9.30 uur arriveren ze bij de familie Prichici, 
waar ze na koffie te hebben gedronken, 
vertrekken om de diverse families te bezoeken 
en hun van kleding te voorzien. Een ouder stel 



is ons in het bijzonder bijgebleven. Ze hebben 
een zoon die weduwnaar is en daarbij nog een 
arm verloren heeft in een maishakselaar. Wat 
een tragedie. Zodoende moeten ze ook de 
nodige inkomsten voor hun levensonderhoud 
ontberen. We mochten ze wat kleding geven 
die dankbaar en met tranen in hun ogen werd 
ontvangen. Voor deze mensen zou je nog wel 
meer willen doen, maar op dat moment is 
het enige wat je kunt doen hen omhelzen en 
Gods zegen toewensen. We zijn nog even bij 
de moeder van Trandefira langs geweest, die 
ook het nodige kreeg, niet zozeer voor eigen 
gebruik, maar ook om uit te delen. 
Wat ook opviel is dat de familie Prichici 
bijzondere banden heeft met een van de 
voortrekkers van de stichting, ze noemen 
hem vader Leen (Weerheim) en vroegen 
uitdrukkelijk hoe het met hem was. Hun 
oudste zoon draagt de naam Leen, dat wil toch 
wel wat zeggen, hoe de mensen het toen en 
nu waarderen wat er voor hun gedaan wordt. 
Inmiddels hebben ze het zelf beter, vader 
Vasyli en zoon Leen werken een groot gedeelte 
van het jaar in Engeland zodat ze daardoor ook 
anderen kunnen helpen.
De zaterdagavond hebben we met ze allen 
gezellig afgesloten.

Dag 7: 18-09
De zondag waren we uitgenodigd door de 
baptistengemeente van Suceava op hun 
vakantieoord wat normaal gebruikt wordt voor 
kansarme kinderen. De laatste tijd was het ook 
een tijdelijk onderkomen voor de Oekraïnse 
vluchtelingen. Het was een bijzondere dienst, 
een dankdienst waar veel dankliederen 
werden gezongen en ook de gemeenteleden 
waren in de gelegenheid om een persoonlijk 
dankgebed te doen. Wij hebben bij monde 
van René ook een dankwoord uitgesproken 
wat in het Engels gebeurde, en vertaald werd 
door Cornel Clipa in het Roemeens. Na een 
dankgebed van René hebben wij als groep nog 
een paar verzen gezongen uit psalm 84. Na de 
dienst, die besloten werd met een preek door 
de oudste van de Clippa’s, was er gelegenheid 
om te eten. Al met al een goede besteding 
van de zondag en een goed afscheidsmoment, 
omdat we de volgende dag weer vroeg willen 
vertrekken naar Holland. Na de middag zijn we 
nog wat gezellig bij elkaar op onze standplaats. 
We hadden ook nog even contact met een 

Oekraïense chauffeur die spullen kwam halen, 
we geven hem wat soep, omdat we zelf bezig 
waren met avondeten, en hij kreeg wat lekkers 
mee voor onderweg.

Dag 8: 19-09 
Maandag in alle vroegte vertrokken wij 
vanuit Suceava, geen uitzwaaiers, alleen 
het zwerfhondje, die deze dagen een beetje 
bij ons gebivakkeerd had, zag ons node 
vertrekken. De vrachtwagens vertrokken als 
eerste, nadat we rommel opgeruimd hadden 
gingen wij ook. Met de bus hebben we een 
andere route genomen namelijk door de 
Bicaz kloof, vroeger hebben de jongens er 
ook met de vrachtwagens doorheen gereden 
maar dit was geen onverdeeld succes i.v.m. 
overhangende rotsen. Tegenwoordig mag 
er geen vrachtverkeer meer doorheen. We 
hebben er een paar foto’s bij gedaan voor 
de liefhebbers. Mocht u ooit besluiten naar 
Roemenië te gaan is dit een aanrader, een 
beetje toerisme kan geen kwaad voor de 
Roemenen. Er staan trouwens allerlei kramen 
met snuisterijen langs de weg. Na heel wat 
kilometers te hebben gereden, stonden we ‘s 
avonds weer met z’n allen in Biscke, Hongarije.

Dag 9: 20-09
Deze dag was ook een lange rit van Biscke naar 
Geiselwind in Zuid-Duitsland. Dat betekent nog 
een deel door Hongarije, Biscke ligt namelijk 
vlakbij Budapest, daarna door heel Oostenrijk 
heen, en tenslotte nog een gedeelte Duitsland. 
Maar ook deze klus werd naar tevredenheid 
geklaard. En konden we rustig naar ons bedje.

Dag 10: 21-09
Dit is de laatste dag van het transport waarop 
we naar Nederland rijden, de auto’s wassen en 
trailers inleveren. Met de avond rijden we dan 
gezamenlijk naar Benthuizen naar fa. van der 
Meer die zoals altijd hun kantine beschikbaar 
stelde. Dank daarvoor! Hier wacht het 
ontvangstcomité ons op, bestaande uit familie, 
vrienden en andere vrijwilligers van ZoBeRo. 
Ook Johan en Dick zijn speciaal voor deze 
gelegenheid nog naar Benthuizen gekomen. 
Uiteindelijk, na nog wat nagepraat te 
hebben, en een dankwoord van de voorzitter 
vertrekken alle deelnemers van de rit met een 
bloemetje richting huis.
einde



IN MEMORIAM KEES WESTDIJK

Op 21 september 2022 hebben we afscheid moeten 
nemen van Kees Westdijk, een zeer gewaardeerde 
collega en vriend van die hem kenden. Kees stond 
bekend als oprecht en eerlijk. Zoals op de foto te 
zien, is hij een liefhebber van de MG. Hij was 
ook lid van de MG club. Door toedoen van Henk 
Sijpkes kwam Kees in contact met ZoBeRo. Hij 
bewaarde hier goede herinneringen aan, aldus 
Gerrit Hellema, zijn vriend. Niets was voor hem 
teveel: oliebollen bakken, auto regelen bij de Scania, 
het kon allemaal. Kees heeft diverse ritten met ons 
naar Roemenië gemaakt. Dat waren fijne tijden. 
Met weemoed denken wij aan Kees terug. God 
sterke zijn vrouw en kinderen in dit verlies! 

In Memoriam Lenie Arends-Bremmer

Op 11 september 2022 hebben we afscheid 
moeten nemen van Lenie Arends, de 
weduwe van Henk Arends. Lenie heeft 
vele jaren, samen met Henk, veel voor de 
stichting Zobero gedaan. Als er kleding 
gevouwen en opgeruimd moest worden, 
was Lenie erbij. Als het koud was had Lenie 
soep bij zich. We herinneren ons haar als 
een hartelijke en meelevende vrouw. God 
sterke haar kinderen in dit verlies!



Nieuwe fi etsen
           ouderwetse service

www.reĳ neveldrĳ wielen.nl

Zuidplasstraat 4, Moerkapelle   •   079 - 593 3388



 

 

Veel veilige kilometers onderweg! 
UNIVERSELE GARAGE G. VAN WIJK AUTO 

Kryptonstraat 74 
2718TD Zoetermeer 

T: 079-3415096 

                  
   
 
 
 

AGF Siere BV       Rooseveltstraat 27 2321BL  Leiden            

Tel. 071 - 5769211E-mail: info@siere.nl 

Het hele jaar door groente en fruit voor groothandel winkels 
hotels  en markt met logistieke dienstverlening. 

 



DONATEURS EN SPONSORS
Wij willen jullie hartelijk danken voor hetgeen jullie hebben bijgedragen aan onze 
stichting. Op wat voor manier dit ook gebeurd is. Het moge duidelijk zijn dat de 

stichting geen bestaansrecht heeft zonder jullie. We hopen dan ook dat jullie ook het 
komende jaar ons weer zullen steunen ondanks de moeilijke tijden. Voorgaande jaren 
stond er een lijst met namen in de Nieuwsbrief. Dit doen we niet meer i.v.m. de wet 

op de privacy. Dus een ieder die zich aangesproken weet, hartelijk dank!



office

 Drukkerij Zoeterhage

een begrip 
in de regio!

CO
2-

Neutraal DRUKKERIJ ZOETERHAGE B.V. 
EDISONSTRAAT 47, 2723 RS ZOETERMEER 

TELEFOON (079) 331 43 26 | FAX (079) 342 09 55
E-MAIL: INFO@ZOETERHAGE.NL | WWW.ZOETERHAGE.NL

Bij
zoeterhageoffice.nl

mijn 
kantoorartikelen

bestellen

 

 

 

 

 

 
            Voor al uw  
           schilderwerk  
         binnen en buiten. 

 
Dirk Bregman 

 06 22274155 
 info@bregmanschilderwerken.nl 

• kleuradvies 
• spuitwerk 

COLORLINE REFINISH ESSENTIALS

INGENIOUS 
CAR CARE 

Products for professionals
CARTEC BV  -  THE NETHERLANDS

WWW.CARTECWORLD.COM
Discover all Cartec products at:



Uitstekende 
service

Pa� end
advies

Kwalitatieve
oogzorg

Brillen · Lenzen · Oogzorg

De Romph Opticiens
Koningin Wilhelminaplein 2-4
2741 EA Waddinxveen

www.deromphopticiens.nl

Groencentrum Sonneveld
Zijde 14 2771EV Boskoop

Tel. 0172 462647 
mail info@groencentrumsonneveld.nl



deze nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door de adverteerders

De belastingdienst heeft stichting ZoBeRo aangemaakt als Algemeen Nut Beogende Instelling.  
Daardoor zijn uw giften fiscaal aftrekbaar conform de regels per 1 januari 2008.  
indien u de activiteiten van stichting ZoBeRo wilt ondersteunen en wilt bijdragen aan onze hulp transporten in 
2023, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL87RABO0325944776 t.n.v. Stichting ZoBeRo. Indien 
u de nieuwsbrief wilt ontvangen en hierin genoemd wil worden, vragen wij u dit te vermelden in de omschrijving 
van uw gift.

 ZoBeRo erkend als ANBI

Voor informatie over stichting ZoBeRo kunt u contact opnemen met het bestuur via info@zobero.nl en via 
onze website www.zobero.nl 

Bestuur:
Jan Reijneveld  voorzitter
Annette Voorwinden  penningmeester
Geerlof Bregman  secretaris
Arthur Hoogendijk  bestuurslid
Jaap de Ruiter bestuurslid

Vrijwilligers:

Zoekt u een beschoeiing, vlonder, schutting
of hout voor een buitenverblijf?

Bezoek onze webshop

www.houthandelvanderhoek.nl

Denmarkenlaan 1 - Hazerswoude

Cees van Beveren  Ellie hertog Elly Bregman Kees Bregman 
Koos Bregman  Leon van Dam Arie Kroon Marius Laban 
Arie v/d Lede Bart v/d Lede Nathalie v/d Lede Bea van der Lelij 
Frans van der Lelij René Lindhout Teunie Roos Marjan van der Meer  
Gerry de Ruiter Janie de Ruiter Kees de Ruiter Kees van Veen  
Koos van den Velden Wim vanden Velden  Hans BijdeVaate Maarten Voorwinden

Als u de nieuwsbrief voortaan digitaal wilt ontvangen kunt u dit aangeven door een  
mail te sturennaar info@zobero.nl t.n.v. G.J.Bregman


