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Externe nieuwsbrief 19 mei 2017
Van Zaal nieuwe deelnemer Ronald Moerings Foundation
Van Zaal Transport is lid geworden van de Ronald Moerings Foundation. Deze stichting zet zich in om geld in te
zamelen voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation, dat onderzoek doet naar kanker.
In 2014 is Ronald Moerings (Waterplantenkwekerij R. Moerings b.v.) op zijn initiatief samen met een aantal
ondernemers gestart met het geven van een jaarlijkse bijdrage aan de Antoni van Leeuwenhoek Foundation.
Toen Ronald ongeveer anderhalf jaar geleden omkwam bij een auto-ongeluk, namen Marco Wilschut (Van
Krimpen b.v.) en Paul van der Salm (Gebr. V.d. Salm b.v.) de activiteiten om giften in te zamelen over. Ter
nagedachtenis aan de waterplantenkweker doneerde verschillende tuinbouwbedrijven geld aan de Antoni van
Leeuwenhoek Foundation. Daar is de Ronald Moerings Foundation uit voort gekomen, die nu zo’n twintig
deelnemers heeft. Van Zaal Transport is een van de nieuwste leden.

Lees meer...

Chauffeurs strijden in Drivers League
Onze chauffeurs die rijden in een Mercedes-Benz
met fleetboard gaan de komende maanden de strijd
aan met bestuurders uit negentien verschillende
landen. Dit doen zij tijdens de Drivers League, een
wedstrijd van Mercedes-Benz waarbij chauffeurs
prijzen kunnen winnen door goed en vooral zuinig te
rijden.

Dienstverlening feestdagen
Op Hemelvaartsdag en Tweede
Pinksterdag veilt Royal FloraHolland
niet. Wilt u weten wat dit betekent voor
onze openingstijden en
aanvoermogelijkheden? Wij hebben het
op onze website voor u op een

Lees meer...
rijtje gezet.

ZONheroes in actie voor Ronald
McDonald kinderfonds
Door een flinke fietsuitdaging aan te gaan, proberen
de ZONheroes eind juni zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor het Ronald Mcdonald Kinderfonds.
Van Zaal Transport ondersteunt dit initiatief.

Kijkje bij laatste locaties
De afgelopen maanden kon u elke
twee weken een digitaal kijkje nemen
op steeds een andere afdeling of
locatie van ons bedrijf. Vrijdag 26 mei
verschijnt onze laatste 'Achter de
schermen', waarin een aantal
overslagplaatsen worden
belicht. Nieuwsgierig? Bekijk deze en
eerdere inkijkjes op onze website
of Facebookpagina.

VZT in Logistiek Magazine
Lees meer...

Heeft u ons al gespot in Logistiek
Magazine? In het april-nummer
vertellen wij over onze samenwerking
met Intratuin. Heeft u het blad niet
(meer) in huis en bent u nieuwsgierig?
Klik dan hier om het artikel te lezen.

Werken bij Van Zaal?
Bekijk onze vacatures op
www.vzt.nl/vacatures
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