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Ronald Moerings
foundation
Eindelijk dan weer een Nieuwsbrief, en ja, we hebben weer veel nieuwe
deelnemers, geweldig! We kunnen terugkijken op een indrukwekkend
bezoek op 14 juni jl aan Waterplantkwekerij R. Moerings, we zijn
hartelijk ontvangen door Fiona en Dolf. Het nieuwe logo van de
Ronald Moerings Foundation is “onthuld” en dit is door alle
deelnemers te gebruiken. Ook de datum voor ons jaarlijkse
bezoek aan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis is inmiddels
bekend, dit is geworden vrijdag 8 december. Veronique Lecluse
van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation zal zorgdragen voor
een interessant programma tijdens ons bezoek en aansluitend
gaan we een bezoek brengen aan het bedrijf Groenland van John
Celie. De fietsers uit Hazerswoude hebben inmiddels hun
fietstocht Bazel – Hazerswoude weer goed afgerond en ze hebben
weer een mooi bedrag bij elkaar gefietst.

Nieuwe deelnemers
Initiatiefnemer Ronald
Moerings: ‘’Ik steun het
Antoni van Leeuwenhoek
omdat kanker een
vreselijke ziekte is. Ik
hoop dat we met elkaar
een bijdrage kunnen
leveren aan de oplossing
van deze ziekte.’’

Geweldig nieuws is dat we ook dit jaar weer een aantal nieuwe deelnemers hebben,
die via de bestaande deelnemers hebben aangegeven ook een bijdrage te willen
leveren aan Antoni van Leeuwenhoek Foundation via de Ronald Moerings Foundation.
(NL26RABO0102900000 ten name van Antoni van Leeuwenhoek Foundation o.v.v.
“code 68073 R. Moerings Foundation”).
Dit jaar hebben Van Zaal Transport uit De Kwakel, Van Leeuwen Konstruktie uit
Reeuwijk, Boomkwekerij A.C. Looman uit Boskoop, VDE Plant uit Woubrugge , Gebr.
Jonkers uit Elshout en Samar Trading uit Reuver aangegeven nieuwe deelnemer te
worden van de Ronald Moerings Foundation. Met een aantal van deze nieuwe
deelnemers kunnen we verderop in deze Nieuwsbrief kennis maken. Ze geven aan
waarom ook zij deelnemer van de Ronald Moerings Foundation zijn geworden en
vertellen iets over hun bedrijf. Elk jaar worden we groter! Ons streven om ieder elk
jaar een ander bedrijf te overtuigen om ook deel te nemen en een bedrag tussen de
€ 2.500,= en € 5.000,= euro te leveren voor het kankeronderzoek in het Antoni van
Leeuwenhoek, gaat prima! De Antoni van Leeuwenhoek Foundation is partner van
KWF. De foundation heeft de ANBI status, waardoor giften aan het Antoni van
Leeuwenhoek aftrekbaar zijn van de belasting.

Cijfers Ronald Moerings Foundation
In 2017 hebben we tot nu toe een bedrag van bijna € 85.000,= euro namens de
Ronald Moerings Foundation aan giften gedaan aan de Antoni van
Leeuwenhoek Foundation. Daarmee komt het totaal aan giften vanaf het begin
van het initiatief door Ronald Moerings (in 2014) op bijna € 260.000,= !

Marco Wilschut en
Paul van der Salm;
”Geweldig dat we als
groep deze
ondersteuning aan
kankeronderzoek
kunnen geven. Elk
jaar één bedrijf
overtuigen als
deelnemer en we
groeien relatief
eenvoudig. ”

Nieuws vanuit Antoni van
van Leeuwenhoek
Hieronder verwijzen we jullie naar enkele Antoni van Leeuwenhoek- nieuwsberichten,
wellicht interessant om eens te bekijken.
Oktober is borstkankermaand. We hielden een succesvolle publiekslezing in het
Antoni van Leeuwenhoek over borstkanker die terug te zien is op onze facebook
pagina https://www.facebook.com/ HetAntoniVanLeeuwenhoek
/videos/1619285024813529/
Het magazine Antoni staat dit najaar geheel in het teken van het nieuwe Centrum
voor Kwaliteit van Leven. Zie https://www.avl.nl/media/14671338/Antoni-Alles-overondersteunende-zorg-in-het-nieuwe-Centrum-voor-Kwaliteit-van-Leven.pdf
De opening van dit centrum vindt plaats op 2 november, en op 8 december zal ook de
Moerings Foundation hier ontvangen worden en meer te horen krijgen over het
belang van dit vijfde thema binnen het Antoni van Leeuwenhoek.

Deelnemers
eelnemers uitgelicht :
* Van Zaal Transport
Van Zaal Transport is sinds mei lid van de Ronald Moerings Foundation. Het
transportbedrijf besloot lid te worden, omdat ze het een goed initiatief vindt. “Als
bedrijf zijn we graag maatschappelijk betrokken en dit is gewoon een heel mooi
initiatief”, aldus Merijn van Zaal. Voorheen steunde Van Zaal de Pre Ride van de Ride
for the Roses, een actie waarmee eveneens geld werd ingezameld voor onderzoek
naar kanker. Toen de Pre Ride stopte, besloot het bedrijf op zoek te gaan naar een
ander geschikt doel. De Ronald Moerings Foundation vinden wij een mooi nieuw
initiatief.
Van Zaal Transport transporteert sierteelt in Nederland,
België en delen van Duitsland. Het transportbedrijf heeft
zeven logistieke locaties, waar vandaan wij jaarlijks bijna
twee miljoen Deense karren, 400.000 veilingkarren en meer
dan 250.000 overige laadeenheden vervoeren. Daarbij
bieden wij onze klanten een compleet dienstenpakket.
Naast transporteur is Van Zaal Transport ook dienstverlener
op het gebied van warehousing en bedrijfsruimteverhuur.
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* boomkwekerij A.C. Looman
Waarom boomkwekerij A.C. Looman donateur is geworden van de Ronald Moerings
Foundation?
Door één van de leden van de Ronald Moerings Foundation zijn wij benaderd of ook
wij deelnemer willen worden. Voor ons was het niet meer dan logisch om hierop
positief te reageren. Want ook wij hebben dierbaren in onze omgeving die deze ziekte
hebben, hebben gehad of de strijd hebben verloren. Dus als wij hier iets positiefs in
kunnen bijdragen, dan doen we dit heel graag!
En wie zijn wij? Boomkwekerij A.C. Looman is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het
kweken van Hydrangea’s. Deze plant wordt al door meerdere generaties Looman
gekweekt. In 1995 nam Ad het bedrijf van z’n vader over en startte op een nieuw
ontwikkeld boomkwekerijgebied in Boskoop zijn eigen kwekerij. Een modern
ingerichte kwekerij, waaronder een kas. Deze kas gebruiken wij ’s winters voor het
overwinteren van onze planten en in de zomer voor
het stekken van uitgangsmateriaal. Het buitenperceel
bestaat uit een containerveld. Voordeel van het
containerveld is dat wij optimaal gebruik maken van
waterrecycling en de planten in pot op maat kunnen
voeden en begieten. Deze teeltmethode werkt
bijzonder gunstig voor de teelt van de Hydrangea. Wij
beleveren tuincentra en bouwmarkten. Maar ook collega-kwekers die ons product
doorkweken voor de bloem en aan snijtelers die er bloemen van snijden.
Marianne en Ad Looman

* Gebr. Jonkers Elshout BV
De reden waarom ik dit goed doel steun is om iets terug te doen voor de
maatschappij. Zelf heb ik de kans gekregen om met mijn bedrijf te geraken waar ik nu
sta. Daarom wil ik graag mijn steentje bijdragen. Aan welk goed doel is altijd een
lastige keuze, gezien er zoveel mooie initiatieven bestaan. Op aanraden van 2 andere
deelnemers heb ik met verdiept in de Ronald Moerings Foundation. Deze bedrijven
waren zo enthousiast waardoor de keuze voor mij snel was gemaakt!
Gebr. Jonkers Elshout BV is een kwekerij van tuinplanten in pot voor de visuele markt,
met afzet in heel Europa. Het bedrijf is opgericht in 1980 door vader Piet en oom Jan,
vanuit een groentekwekerij van hun ouders. In 2004 heb ik met mijn twee broers John
en Bart het bedrijf overgenomen. In 2012 heb ik het bedrijf alleen verder voortgezet.
De hoofdteelt bestaat uit de Hydrangea Forever&Ever. Daarnaast telen we nog een
assortiment aan sierheesters. De kwekerij bestaat uit 4,5 hectare aan kas en 3,5
hectare aan containerveld, volledig gemechaniseerd op de potmaten 17cm en 23cm.
Een team van 10 fulltime medewerkers draagt hier
dagelijks met enthousiasme zorg voor. Duurzaam
ondernemen staat hoog in het vaandel en we werken er
dan ook iedere dag aan om dit verder uit te bouwen. De
grootste stap hebben we gemaakt door het vergroten
van de weerbaarheid van de planten, zodat er minder of
zelfs geen gewasbeschermings- middelen meer gebruikt
dienen te worden. Rob Jonkers
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* VDE Plant uit Woubrugge
Via Marco Wilschut, een leverancier van ons bedrijf, hoorden wij van het bestaan van
de Ronald Moerings Foundation. Toen we het over sponsoring hadden kwam ons
gesprek als snel op deze Foundation en werden wij enthousiast. Korte lijnen en het
direct steunen van het goede doel spreken ons erg aan. Een ieder kent in zijn of haar
omgeving wel iemand die met deze vreselijke ziekte te maken heeft. Wij zien onze
naam graag verbonden met deze Foundation en zien het als een aanvulling op ons
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen het
milieu en de omgeving staan daarin centraal, maar vooral ook de
mens. Met onze bijdrage aan de Ronald Moerings Foundation
hopen we bij te dragen aan het onderzoek om tot doorbraken te
komen die in de toekomst mensen het leven sparen.
Wie zijn wij? VDE plant kweekt bijzondere tropische
kamerplanten. Op 9 hectare worden zo’n 30 verschillende
soorten planten geteeld. Onder het merk Internz Home bieden
wij creatieve, groene en gezonde concepten met onze planten
aan.
Directie VDE Plant, Karin van der Eijk, Edwin van der Eijk en Hein Visser

Bijzondere acties
Ook dit jaar hebben we ook door bijzondere acties weer een mooi bedrag opgehaald.
Zo heeft Leo Moerings (vader Ronald) de opbrengst van een feestavond gedoneerd,
en heeft Van der Peijl Tuinplanten een bedrag gedoneerd als gift tijdens de open
house dagen bij Waterplantkwekerij R. Moerings.
Remco van de Heuvel van het Veerhuis uit Oud Gastel heeft de opbrengst van de
Haringparty gedoneerd aan onze foundation.
Ook de Fietsers uit Hazerswoude hebben hun fietsavontuur weer goed afgesloten. Ze
hebben goed weer gehad en de sfeer met elkaar was weer top! Een verslag van Pieter
Heemskerk : “ Op 21 september was het vertrekpunt Bazel en zijn we met 42 fietsers
in 4 dagen naar Hazerswoude gefietst. Ook hadden we nog 14 man als begeleider
van de route en catering. De 1e dag Basel-Karsruhe 230km
verliep heel voorspoedig. We zijn om 07.00 vertrokken en in
de middag waren we om even na vieren zat de dag er op.
Dag 2 : Karsruhe-Bensdorf 275km was andere koek en hier
kwamen de man met de hamer al tegen. We hadden hier
voor de liefhebbers nog een klimmetje van 17% extra
ingeplakt. En met in het achterhoofd dat dag 3 weer een hele
uitdaging zou gaan worden kwamen er al wat bleken
gezichtjes.
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Dag 3: Bendorf-Emmerich Am Rhein was goed voor
265km hier kwamen we zaterdag avond aan en had
iedereen het gevoel dat we er al waren. Alle reden en
ruimte voor een alcoholische versnapering!
Dag 4: De zondag en tevens ook de laatste dag. Ons
peloton werd opgeleukt met René Medema, (Director
of Research, Chairman Board of Directors, Antoni van
Leeuwenhoek). René aan wie we de cheque vorig jaar
hebben overhandigd was al actief op de fiets en
wachten ons bovenop de Grebbeberg samen met zijn vrouw op om de laatste 90km
mee te trappen. Zondagmiddag om even na vieren en met 930km en een 5.000
hoogte meters op de teller, kwamen we weer veilig aan in Hazerswoude waar we
werden opgewacht door familie, vrienden en bekende”. Ook dit jaar zullen een aantal
fietsers erbij zijn op 8 december om hun opbrengst te overhandigen!

Heel recentelijk… vrijdag 27 oktober heeft Martens
Tweewielers uit Ruchpen een MTB (mountainbike)
Lichtjestocht georganiseerd. Deze spectaculaire Toertocht is
gereden in het donker. De route is niet over de normale MTB
route verreden, maar is speciaal uitgezet voor deze tocht!
Tijdens de tocht is een bezoek gebracht aan
Waterplantkwekerij R. Moerings. De opbrengst van de tocht is
voor de Ronald Moerings Foundation. Aan het eind van de
avond is deze cheque overhandigd aan Fiona Moerings.

Heb jij ook iets georganiseerd of wil je iets organiseren? Laat het ons weten, zodat we
hier in de volgende Nieuwsbrief aandacht aan kunnen geven. Ook zijn er
mogelijkheden om materiaal of ondersteuning nodig vanuit de Antoni van
Leeuwenhoek Foundation te krijgen.

Wil je meer weten en/of eventueel meegaan om met eigen ogen te zien
waar de bijdragen terecht komen? Bel of mail dan met Sonja Kempenaars,
tel. 0165-349822 , sonja@krimpen.nl
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Onderstaande bedrijven doen mee:
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