
 

 
Bedankt voor uw meeleven 
Wij willen alle mensen hartelijk bedanken die op de één of andere manier de afgelopen 
periode een bijdrage geleverd hebben voor de stichting Vrienden van Izvor. 
Zonder uw blijvende steun kan het werk van Elles en Erica niet doorgaan.  
De banken vermelden om privacy redenen niet meer het adres van de gevers vandaar dat 
we niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken.   
 
Acties afgelopen periode  
Op 12 december 2019 hadden wij onze jaarlijkse kerstworkshop. Zowel op de middag als op 
de avond zijn er mooie kerststukken gemaakt onder leiding van Seine Schuurhuis. Iedereen 
die op welke manier heeft meegedaan en meegeholpen willen we heel hartelijk bedanken.   
 
Acties voor de komende periode 
Op de tweede zaterdag in maart, dit jaar op 14 maart 2020 houden wij weer onze jaarlijkse 
actie oude metalen. Uw oude metalen kunt u inleveren in de containers die staan op de 

parkeerplaats bij Drost Instal BV en Kuchentreff aan de Rondweg 86 in Wezep. Dit kan 
tussen 10.00 en 14.00. Voor vragen kunt u terecht bij Jaap van der Vegte, tel. 038-3764914. 
Op 11 april houden wij weer onze paasbrodenactie. Verdere informatie komt via de website 
en facebook.  
 
Transport-klusweken 
In april gaat er weer een transport richting Elles en Erica. Er gaan o.a. spullen mee voor de 
klusweken die zullen zijn in april/mei 2020. T.z.t. kunt u de werkzaamheden volgen via onze 
facebookpagina.  
 
Verzoekje  
Mogen wij u vragen om deze nieuwsbrief te kopiëren en aan anderen door te geven? Onze 
hulp komt soms uit onverwachte hoek! 
 
Mededeling 
Als penningmeester van de stichting Vrienden van Izvor wil ik u vragen bij uw overmaking uw 
plaatsnaam te vermelden. Uit het IBAN-nummer kunnen wij niet afleiden waar het vandaan 
komt. Voorbeeld is de PKN-kerken. Daar zijn er veel van. Graag willen wij u een bevestiging 
sturen dat uw bijdrage ontvangen is. Het mailadres kunnen we meestal wel vinden op uw 
website of een telefoonnummer, maar dat is meestal van het Kerkelijk Bureau. Wilt u ons 
het IBAN-nummer en plaatsnaam mailen, stuur het dan naar 
penningmeester@vriendenvanizvor.nl  Bij voorbaat dank. 
Giften zijn van harte welkom op rekening NL64 RABO 0312 8972 35.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jaap, Bert, Jetske, Gerhard, Harmke, Lucia, Nelie 

 

Nieuws vanuit het bestuur van de Stichting 
Vrienden van Izvor. 

 
•www.VriendenvanIzvor.nl 

• Twitter.com/VriendenIzvor 
•Facebook.com/VriendenvanIzvor 

•Picasaweb.google.com/VriendenvanIzvor 
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