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Elke laatste zaterdag van de maand van  
10.00 – 12.00 uur,  
behalve in de maanden juli en december. 

 

 
 

  Opslaglocatie goederen:  
  Lange Dreef 16, 4124 AJ HAGESTEIN 

 
 
 

 

Verklaring foto’s op de voorpagina 
 
1 – 3 Nieuwe borden bij binnenkomst van Vianen, Hagestein en Everdingen die verwijzen naar de 
        Vriendschapsband met Reghin in Roemenië. 
4 Overzicht van het park en de hoofdstraat in Reghin. 
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Van de voorzitter 
 

VIANEN – We gaan langzamerhand alweer richting het 
einde van het jaar 2017. Een jaar waarin er binnen de 
stichting het één en ander is veranderd. Aan het begin 
van dit jaar hebben we tijdens de vrijwilligersavond 
afscheid genomen van Herman Schutrups als voorzitter 
van de stichting. Na het voorjaarstransport in april van 
dit jaar is er half augustus opnieuw een vrachtwagen 
geladen met een grote hoeveelheid goederen voor 
onze vrienden in Roemenië. Elders in deze Nieuwsbrief kunt u het verslag van dit transport lezen 
en de foto’s bekijken die we hebben ontvangen via onze contactpersoon ter plaatse; Peter 
Schüller (Herzlichen dank für deine Hilfe). Het blijft een prachtige bezigheid om op deze wijze 
iets te kunnen betekenen voor onze medemens en ik hoop dat we nog lang op wijze door 
kunnen gaan met ons werk. 
 
Nieuwe opslaglocatie  
Verder lag er de lastige kwestie van het vinden van 
een nieuw onderkomen omdat het huidige magazijn 
door de huurder voor andere bedrijfsactiviteiten in 
gebruik is genomen. We zijn blij dat we de huidige 
locatie aan de Lange Dreef nog wel kunnen blijven 
gebruiken als inzamelpunt. In de loop van het jaar zijn 
er een paar alternatieve locaties aangeboden bij het 
bestuur, maar deze bleken voor ons niet haalbaar 
omdat het om commerciële ruimtes ging waarbij het 
huurbedrag zodanig was dat dit voor de stichting niet 
betaalbaar was. De oproep in de krant en op de 
website is niet voor niets geweest.  
Een familie uit Hagestein heeft contact met ons 
opgenomen en aangegeven dat wij gebruik mogen maken van de schuur naast hun huis voor de 
opslag van onze goederen. Een prachtig aanbod waar we uiteraard zeer blij mee zijn. Er zijn 
inmiddels een aantal contacten gelegd en afspraken gemaakt. Langs deze weg wil ik mijn 
hartelijke dank overbrengen voor de aangeboden oplossing. 
 
Omdat we al meer dan 25 jaar contacten onderhouden met Roemenië en we u via onze 
Nieuwsbrieven op de hoogte proberen te houden leek het ons leuk om uw kennis over Roemenië  
te testen. Elders in de Nieuwsbrief kunt u een quiz vinden waarbij we hopen dat u hem met veel 
plezier zult invullen.  
 

Tijdens de vrijwilligersavond op donderdag 18 januari 2018 zullen we afscheid gaan 
nemen van Els ter Haar als secretaris van onze stichting. Persoonlijke omstandigheden en 
veranderende interesses zijn aanleiding voor Els om terug te treden uit ons bestuur. We vinden 
dit heel jammer, maar begrijpen haar beslissing en ik wil Els hier alvast heel hartelijk bedanken 
voor haar jarenlange inzet voor de stichting en het bestuur. Mocht er iemand zijn die 
belangstelling heeft om de vacante plaats van secretaris binnen het bestuur in te vullen dan hoor 
of lees ik dat graag.  

Als bestuur en vrijwilligers van de stichting Contacten Roemenië – Vianen willen wij alle gulle 
gevers heel erg bedanken voor alle goederen, financiële bijdragen voor de medemens in 
Roemenië. U kunt uw bijdragen nog steeds overmaken naar ons rekeningnummer. Doet u dat 
nog dit jaar, dan kunt u het bedrag van uw gift aftrekken van de belasting want onze stichting 
heeft bij de belastingdienst de ANBI status.  

Ik wens u allen namens het bestuur alle goeds voor de toekomst, prettige feestdagen, veel 
gezondheid en een uitdagend nieuw jaar.                                     Sjaak van der Leij, voorzitter
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Verslag najaarstransport 2017 
 
Algemeen 
Het bestuur van onze stichting had in de loop van deze zomer besloten, dat erin 2017 geen 
najaarstransport georganiseerd zou worden, en wel om de volgende redenen: 

 Vanwege het najaarstransport in 2016, waarbij er twee vrachtwagens met goederen 
richting Roemenië zijn gegaan en waarbij een grote hoeveelheid goederen in Gilau, Cluj, 
Floresti en Reghin is afgeleverd, gevolgd door het voorjaarstransport in april 2017 is de 
voorraad goederen in deze plaatsen goed op peil gebracht. 

 Er is nog een voldoende ruimte in de loods. 
 Het (dubbele) najaarstransport in 2016 en het voorjaarstransport 2017 hebben een flink 

gat in de financiën van onze stichting geslagen. 
 
Echter, per eind juli 2017 maakte de huurder van de loods, Ton Agterberg, bekend, dat hij meer 
ruimte in de loods nodig had voor opslag van o.a. stro en andere bedrijfsmiddelen sommeerde hij 
ons om daarvoor de nodige ruimte te maken. In onderling overleg is toen besloten om op korte 
termijn toch een najaarstransport 2017 te organiseren. De ontvangst van enkele leegruimingen 
van huizen (in Gorinchem en Nieuwegein) zorgden ervoor dat er weer voldoende goederen 
waren om een volle vrachtwagen richting Roemenië te sturen. Daartoe werd een (middelgrote) 
vrachtwagen bij PostNL International Transport besteld. Aangezien een vrachtwagen van 
middelgroot formaat niet voorradig bleek, kregen we een extra grote vrachtwagen. Achteraf was 
dat helemaal niet verkeerd, want na het laden van de vrachtwagen bleken er nog veel goederen 
achter te moeten blijven in Vianen. Vanwege de financiële positie van onze stichting is wel 
besloten om het transport zonder begeleiding vanuit het bestuur te laten plaatsvinden. Onze 
contactpersonen in Roemenie zijn hierover geïnformeerd en zij dragen zorg voor de ontvangst, 
de verdeling en de verdere afwikkeling van het transport.  
 
Laden van de truck 
De Roemeense chauffeur, Gevie Vladulescu, heeft op maandagavond 14 augustus 2017 zijn truck 
met oplegger al bij de loods op de Lange Dreef geparkeerd. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdagmorgen 15 augustus 2017 om 07:30 uur kon er dus al met het laden begonnen worden. 
Nadat de aftrap door Dik Baars, Jos Vroege en Willem Heijkamp gegeven is, kwamen wat later 
de vrijwilligers opdagen, waaronder een afvaardiging vluchtelingen, die we sedert enkele jaren 
trouw mogen begroeten. In totaal is ca. 20 ton hulpgoederen naar Roemenië gebracht, met een 
totaalwaarde van ca. € 15.000,=. 
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    De hulpgoederen bestaan (in hoofdzaak) uit: 

 Dames, heren-, kinder- en babykleding 
 Schoenen 
 Handdoeken en linnengoed 
 Matrassen, dekbedden en dekens 

 Medicijnen en incontinentiemateriaal 
 Tafels en stoelen 
 Schoolmeubeltjes 
 Magnetrons en andere elektrische apparaten 
 
In totaal worden zo’n 40 projecten (in Gilau, Cluj en Reghin) – onder meer ziekenhuizen, 
klinieken, geloofs- en woongemeenschappen en scholen – van hulpgoederen voorzien. 
 
Het was de bedoeling, dat de goederen op vrijdag 18 augustus 2017 in Gilau en vervolgens 
Reghin gelost zouden worden. De spullen, die bestemd zijn voor Cluj, worden in Gilau gelost en 
aldaar afgehaald door Petru Morar, onze contactpersoon in Cluj. Nadat we onze contactpersonen 
in Gilau, Cluj en Reghin van onze voornemens op de hoogte hebben gebracht, kregen we van 
Peter Schüller uit Reghin het bericht dat hij na 14 uur geen vrijwilligers voor het lossen van de 
goederen beschikbaar zou hebben (werktijd bij de gemeentetuin eindigt dan……………………).  
Zijn voorstel is dat de vrachtwagen uiterlijk om 12 uur in Reghin aanwezig zou moeten zijn om 
daar gelost te worden. We hebben dan ook bij het laden in Vianen met de chauffeur van de 
vrachtwagen de volgende afspraken gemaakt: 

- op vrijdag 18 augustus 2017 om 08:00 uur in Gilau lossen; 

- vervolgens meteen doorrijden naar Reghin en aldaar om 12:00 uur lossen. 
 
Echter, op die vrijdag kregen we vanuit Gilau in de loop van de morgen het bericht, dat de 
vrachtwagen nog steeds niet was gearriveerd. Uiteindelijk heeft het tot na 13:00 uur geduurd, 
voordat de chauffeur zich meldde in Gilau. Te laat om nog door te rijden naar Reghin, waarna in 
onderling (telefonisch) overleg is besloten om op maandagmorgen 21 augustus 2017 te lossen. 
 
De reden van de vertraging is niet duidelijk geworden: in Vianen had de chauffeur gemeld, dat 
hij – om tol te omzeilen - via Tsjechië en Slowakije zou rijden, wat extra tijd en oponthoud zou 
kosten, in Gilau wist hij te vertellen, dat er aan de grens problemen waren met de papieren 
(vrachtbrieven en certificaten). Wellicht is het combinatie van beide factoren geweest.  
Het lossen van de truck op maandag en de verdeling van de goederen in de loop van die week is 
echter goed verlopen en ook deze keer kunnen we terugkijken op een gewaardeerd en goed 
transport. 
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Vanuit Reghin ontvingen we de volgende (vertaalde) reactie van onze contactpersoon Peter 
Schüller: 

 
Beste vrienden,  
 
Gisteren was ik klaar met de verdeling in de loods - die is nu leeg - en helaas moet ik een andere 
loods vinden, want deze wordt per 1 september verhuurd. 
Maar we vinden wel een oplossing. 
 
Ook deze keer heb ik zo veel mogelijk distributieprotocollen geschreven en nu maak ik voor jullie 
een collectief protocol op: 
 
1. Er ging veel naar Gledin (de plaats waar priester Iona een nieuw onderkomen voor bejaarden heeft 

gerealiseerd, JvB) en nu is er alles wat de priester nodig heeft. Nu kan ik een ander project 
zoeken! 
Er waren genoeg matrassen, kleine kasten, 5 zakken speelgoed, 3 tafels, 2 kasten, 2 stoelen, 40 
zakken kleding, beddengoed, dekens, slaapzakken, servies en 3 magnetrons. 
 
2. Orthodoxe Kerk Iernuteni en Apalina : 4 kasten.  
 
3.Apaline keuken: 2 kasten 
 
4.Cultuurhuis: bruine lederen bank, 6 zakken kleding 
 
5. Onderkomen tuincentrum: 40 zakken kleding, 30 dekbedden, 3 kinderbedden, 1 zak 
bekleding, 1 tafel, 3 kasten, 1 koelkast, 1 magnetron 
 
6.Gemeentewerken: 40 zakken kleding, 40 dekbedden, 1 koelkast. 
 
7. Kinderdagverblijven: 11 zakken speelgoed, 11 dozen speelgoed. 
 
8. Evangelische kerk: 1 piano, 1 magnetron  
 
9.Bibliotheek: 5 kasten en 5 dozen kleding 
 
10.Vrouwenvereniging: 2 wasmachines, 1 fauteuil, 4 magnetrons, 2 koelkasten, 1 oven, 1 
elektrisch fornuis geven de vrouwen aan armere families. 
 
11. Camping: 4 magnetrons, 8 dekbedden, 4 zakken kleding  
 
12. Verzamelaars: 15 kledingzakken. 
 
13. Individuele distributie: 15 kledingzakken. 
 
14.Zigeunerwijk: 30 kledingzakken. 
 
Ook deze keer hebben veel mensen veel plezier gehad van jullie donatie en steeds en weer en 
elke keer zeg ik in hun naam: DANKE SCHÖN !!!! 

 
Ik wil jullie persoonlijk ook heel erg bedanken. 
 
Met vriendelijke groeten en heel veel plezier met uw werk,  
 

Peter & Co 
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Vanuit Cluj Napoca kregen we van Petru Morar het volgende bedank mailtje (vertaald): 
 

Hoi Jan, 
Vriendelijke groetjes vanuit Cluj, Roemenië. Ik hoop dat je 
gezond bent en je je goed voelt. 
Met een beetje vertraging wil ik bevestigen dat we de 
spullen hebben ontvangen, die jullie aan onze Stichting 
hebben geschonken. Meestal is de maand augustus een 
vakantie voor onze medewerkers, en we waren niet in Cluj 
met onze familie toen Attila ons belde. We pakten de 
dozen drie dagen later op, alles ging goed en hij hielp ons. 
Alle goederen zijn welkom. Wij willen graag een grote 
dank zeggen aan de medewerkers van Contact Roemenië - Vianen. We waarderen jullie werk en 
jullie grote inspanning om veel behoeften in Roemenië te leveren. God zegene en belone jullie. 
Ik kijk ernaar uit om jullie weer te zien tijdens jullie volgende bezoek in Roemenië. 
  
Beste wensen, Petru  

 
Het geeft weer heel veel voldoening, dat al de verzamelde goederen in de diverse plaatsen in 
Roemenië zijn aangekomen en in (grote) dank zijn aanvaard. 
  
                                   Jan van Beek, penningmeester

 

 
Een flink aantal jaren vroeg (de onlangs overleden) Frits Bom, staande naast de kaart van 
Europa, in het programma de Vakantieman aan vakantievierders of zij op de kaart Nederland 
konden aanwijzen. Er werden locaties aangewezen van Noord-Europa (Finland) tot het uiterste 
zuiden van Europa (Spanje, Italië), maar weinig mensen konden de goede plek aanwijzen. 
 
Recentelijk werd in de quiz De slimste mens, een quiz voor bollebozen, aan de deelnemers 
gevraagd aan welke rivier Antwerpen lag. Alle ondervraagden kwamen nier verder dan de Waal. 
Deze voorbeelden geven aan, dat het droevig gesteld is met de topografische kennis van ons 
Nederlanders. 
Tijdens de vrijwilligersavond van onze stichting op 26 januari van dit jaar hebben we onze 
vrijwilligers getest op hun kennis van Roemenië, en in het bijzonder toegespitst op de aan onze 
stichting gelieerde plaatsen, waarbij ook een aantal vragen met betrekking tot onze stichting aan 
bod kwam. 
Het leek het bestuur een leuke aanleiding om deze quiz aan de lezers van de nieuwsbrief voor e 
leggen. 
Met het oog op de komende maand, waarin veel mensen de gelegenheid hebben om onze 
nieuwsbrief uitgebreid door te lezen en tijd hebben om de vragen van de quiz te beantwoorden, 
hebben we gewacht tot dit tijdstip.  
 
Veel succes en sterkte toegewenst en we vernemen graag uw ervaringen. 
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           Jan van Beek 
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De antwoorden van de meerkeuze vragen vindt u terug op de één na laatste bladzijde van deze 
nieuwsbrief. 

 

Inauguratie van het Verzorgingshuis van de grootouders van de 
Heilige Ana in Gledin op 25.07.2017 
 
In Gledin, een buurtschap op ca. 25 kilometer van Reghin is er onder de bezielende leiding van 
priester Iona van de Roemeense Orthodoxe Kerk in het afgelopen jaar een verzorgingshuis voor 
ca. tien senioren gerealiseerd. 

Dit verzorgingshuis is gebouw in de onmiddellijke omgeving van de monumentale kerk in dit 
buurtschap van enkele honderden inwoners. Op het “kerkelijk erf” vindt men naast de kerk en 
het verzorgingshuis ook nog de pastorie, een (jongeren)ontmoetingscentrum, waar – met name 
in de weekends – groepen bijeenkomen, en een kapel waarin allerlei activiteiten worden 
gehouden. 
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In het afgelopen jaar zijn er voor het te bouwen verzorgingshuis vanuit onze stichting vele 
goederen beschikbaar gesteld, zoals wasmachine, magnetrons, kasten, tafels en stoelen, 
beddengoed, dekens, slaapzakken, serviesgoed en kleding. 
 
Op dinsdag 25 juli j.l. is het huis geopend en ingezegend, in aanwezigheid van plaatselijk en 
kerkelijke leiders.  
 

  
 

 
 
 
In verband met vakanties, volle agenda’s (en financiële (on)mogelijkheden...) hebben we als 
bestuur gemeend helaas te moeten bedanken voor de ontvangen uitnodiging voor deze 
feestelijke bijeenkomst.  
Via onze contactpersoon Peter Schüller hebben wij vernomen dat het een leuk en indrukwekkend 
feest is geweest.  
                                                     Sjaak van der Leij 
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Roemenië - quiz Antwoorden 
 

A. Het land Roemenië 

1. B      Oost-Europa; de landen van het voormalige Joegoslavië, Albanië en Griekenland  

                               worden gerekend tot de Balkan. 

2. B      6 maal: oppervlakte van Roemenië bedraagt ca.240.000 km², Nederland is ca.40.000 km². 

3. A      Boekarest; 1.700.000 inwoners, grootste stad van het land en tiende stad van Europa 

4. B      21.600.000; qua inwoneraantal is Roemenië het zesde land van de Europese Unie 

5. B    Karpaten; hoogste berg in Roemenië is Moldoveanu (2.540 meter hoog) 

6. B   Donau; lengte 2.879 km, op één na langste rivier van Europa. Mondt door middel van een   

                   delta met veel natuurschoon uit in de Zwarte Zee 

7. A   Officiële vlag sinds 1834, in 1989 is het in de vlag aanwezige wapen verwijderd.  

                             Dag van de vlag is een officiële feestdag (6 juni). 

8. A   1881; eerste koning van Roemenië. Lid van de Hohenzollern-dynastie, is tot zijn sterfdatum 

                (in 1914) koning van Roemenië geweest. 

9. B   1947; na Wereldoorlog II (1939 – 1945) is het Rode Leger (van Rusland) in Roemenië  

                gedetacheerd geweest. In 1947 werd koning Michail afgezet en werd de volksrepubliek  

               uitgeroepen.  

10. A   1989; secretaris-generaal van de Communistische partij van 1965 tot eind 1989. Tijdens een 

toespraak in Boekarest op 20 december 1989 begon de bevolking te demonstreren, waarna de 

dictator (met zijn vrouw Elena)  vluchtte en na enkele dagen is het echtpaar opgepakt en 

vervolgens gefusilleerd. 

11. C  Timisoara; tijdens een bezoek van Caeusescu aan Iran van 17 t/m 19 december 1989 brak, 

o.l.v. ds. Laszlo Tokes een opstand uit in deze stad in het zuidwesten van Roemenië. 

12. C    Johannis Klaus; geboren op 13 juni 1959. President sinds 2014, heeft Duitse voorouders 

13. C    2007; tegelijk met Bulgarije. 

14. C     2004; tegelijk met Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije en Slovenië. 

 

B. De stichting Contacten Roemenië - Vianen 

 

1. A   7 mei 1991; akte is ondertekend door Herman en Bernard Schutrups en notaris Esser. 

2. C  Herman Schutrups; Jan Scheringa was de eerste penningmeester, Herman den Dulk de 

eerste secretaris. 

3. A   Voormalige School met de Bijbel; in het centrum van Vianen 

4. A   Langeweg; Sluiseiland was de voorlaatste locatie, Lange Dreef is de huidige locatie. 

5. C  Geen; Agnes heeft wel veel vrijwilligerswerk gedaan: sorteren van goederen, verzorgen van 

de catering bij het laden van transporten, lid van de kascontrolecommissie.  

6. C   Transsylvanië of Zevenburgen; hoofdstad Cluj-Napoca. Grote Hongaarse minderheid onder 

de bevolking. 

7. C   Suceava; een stad in het noordoosten van Roemenië. De stichting in Lexmond heeft met  

                           deze plaats connecties. 

8. B   Petru Morar; samen met zijn vrouw Rodica geeft hij leiding aan een christelijke stichting in  

                              Cluj-Napoca. 

9. C  Ds. Johann Zei; sinds 2011 predikant van de Saksische Orthodoxe Kerk in Reghin. Het bestuur 

van de stichting heeft goede banden met deze predikant (met name voor wat betreft 

de verdeling van hulpgoederen). 

10. A  Preos Iona; priester van de Roemeense Orthodoxe Kerk in Gledin, een buurtschap op ca. 25 

km van Reghin, waar ook veel hulpgoederen van de stichting naar toe gaan. 

11. B  Maria Precup, geboren op 1 januari 1955, sinds 2012 burgemeester van Reghin. Een warm 

voorstander van de contacten tussen de stichting en de gemeente Vianen (vriendschapsband). 

12.      A  -  C    -  B    Cluj: 318.000 inwoners – Reghin: 33.000 inwoners – Gilau: 7.800 inwoners 

 

C. Finale 

2112 kilometers; conform de wegwijzer voor het stadhuis van Reghin. 
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AANMELDING ALS ‘VRIEND’ VAN DE STICHTING CONTACTEN 
ROEMENIE – VIANEN…. 
 
Draagt u het werk van de Stichting contacten Roemenië  – Vianen een warm hart toe en wilt u 
ook een onderdeel uitmaken van onze stichting? Door ‘vriend’ (donateur) van onze stichting te 
worden kunt u ons en de medemens in Roemenië helpen. Een jaarlijkse bijdrage van uw kant 
zorgt ervoor dat wij ons werk nog (lange tijd) door kunnen zetten. 
 
Om u op te geven als ‘vriend’ van de Stichting contacten Roemenië  – Vianen vragen wij u om 
onderstaande strook in te vullen en deze tijdens onze inzamelingsdagen af te geven in ons 
magazijn aan de Lange Dreef. 
Aanmelding via de email is natuurlijk ook mogelijk door een berichtje te sturen naar onze 
penningmeester Jan van Beek : jvanbeek01@kpnmail.nl 
Natuurlijk kunt u de aanmeldingsstrook ook sturen naar of in de brievenbus stoppen bij ons 
secretariaat aan de Wendelaar 4, 4133 CD Vianen. 
 
Wij zouden het erg leuk vinden om u als ‘vriend’ van onze stichting te mogen verwelkomen. 

 
AANMELDING ALS ‘VRIEND’ VAN DE STICHTING CONTACTEN ROEMENIE – VIANEN. 

 
Naam : 
 
Adres: 
 
Postcode & woonplaats : 
 
Telefoonnummer:  
 
E-mailadres : 
 
Meldt zich aan als ‘vriend’ van de Stichting contacten Roemenië  – Vianen.  
 
Mijn jaarlijkse vriendenbijdrage van € ……….. maak ik over op ING rekeningnummer  
NL06 INGB 0000 0375 48  ten name van Stichting contacten Roemenië  – Vianen. 

 
 
Onze Stichting wordt o.a. gesponsord door: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 


