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Waar komt al dat 
voedsel vandáán? 
Elke week krijgen bijna 200 huishoudens een voedselpakket; genoeg om vier 
dagen van te leven. Dat is héél veel gratis voedsel. Waar komt dat allemaal 
vandáán? Dat vertelt deze artikelenreeks. In het eerste artikel ging het over 
bedrijven uit onze eigen regio die ons steunen. In deze Voedselpraat: het 
distributiecentrum (DC) van de Noord-Hollandse voedselbanken. Later volgen 
nog: onze winkelacties en een aantal bijzondere leveranciers: kerken, 
verenigingen en particulieren. 

2. Het provinciale DC in Amsterdam 
Elke donderdagmorgen om 10.00 uur staat onze bestelwagen bij de grote 
loods van het DC aan de Oude Houthaven in Amsterdam, waar een flinke 
hoeveelheid voedsel klaar staat om ingeladen te worden. Diezelfde 
ochtend komen ook de voedselbanken van Purmerend en de Zaanstreek 
daar voedsel ophalen. Op woensdagmorgen is het veel drukker: dan 
rijden de bestelwagens van de voedselbanken Texel, Den Helder, Anna 
Paulowna, Alkmaar, IJmond-Noord, Velsen, Haarlemmermeer, 
Amstelveen, het Gooi, Naarden/Bussum en Lelystad naar de Houthaven 
om voorraden in te slaan. Op vrijdag volgen nog de bestelwagens van 
Haarlem en Diemen. En dan hebben we nog niet genoemd de twaalf(!) 
uitgiftepunten van de Amsterdamse Voedselbank, die vanuit het DC 
worden bevoorraad. Kortom; er gaat elke week héél veel voedsel 
doorheen in dat DC. Reden genoeg voor de redactie van Voedselpraat om 
er eens te gaan kijken! 

We praten met David van der Voort, sinds 
enkele maanden fulltime werkzaam op het 
DC als coördinator. Overigens is hij 
natuurlijk vrijwilliger, net als de andere 50 
mensen die op het DC werken; de enige 
betaalde kracht is de schoonmaker. 
In de maanden dat David hier nu 
rondloopt, is hem vooral opgevallen, dat 
de werksfeer – in vergelijking met situaties 
waar hij eerder werkte – zo prettig en 
collegiaal is. “Iedereen helpt elkaar als dat 
nodig is. We zijn samen bezig voor een 
goede zaak. Dat is stimulerend voor 
iedereen. Mensen houden rekening met 
elkaar en hebben hart voor het werk”. 

 

Berichten van: 

 
Het Stichtingsbestuur 

Stabilisatie aantal klanten 

Gelukkig blijft het aantal mensen dat 

een beroep doet op de voedselbank 

nagenoeg gelijk. Het aantal 

huishoudens dat ingeschreven is bij 

onze voedselbank schommelt het 

hele kalenderjaar al rond de 185. De 

verruiming van de financiële 

toekenningscriteria maakt het sinds 

1 januari iets makkelijker om klant 

te worden. Dit effect wordt blijkbaar 

gecompenseerd door de afname van 

problematische armoede bij het 

verder aantrekken van het 

economisch perspectief in 

Nederland.  

 

Ons magazijn raakt leeg 

Het is een bekend fenomeen: door 

leveranciers wordt ons veel voedsel 

aangeboden – en daar zij wij erg 

dankbaar voor – maar houdbaar 

voedsel zit hier maar weinig bij. 

Het is immers zelden nodig om 

voedingsmiddelen, die een lange 

houdbaarheidsdatum hebben, 

voortijdig uit de schappen van de 

supermarkt te halen. De voedselbank 

is aangewezen op supermarktacties 

om bijv. rijst, pasta, koffie en thee te 

krijgen. Op 14 okt., 25 nov. en 9 

dec. staan deze acties weer gepland. 

Hopelijk worden ze met de hulp van 

veel vrijwilligers een succes!  David van der Voort 



Een logistieke uitdaging 
David rekent even “met de natte vinger” voor ons uit, dat er elke week 
zo’n slordige 30 ton voedsel het DC in komt en weer uit gaat. Allemaal 
overschotten van bedrijven; deels productiebedrijven, zowel industrieel 
als agrarisch, deels groothandel en supermarktketens. Het blijft ons 
verbazen dat er zo vaak zulke grote partijen voedsel als ‘overschotten’ 
worden afgeschreven. Het werpt een merkwaardig licht op onze 
welvaartssamenleving, maar voor de voedselbanken is het een zegen. 

De wekelijkse dertig ton 
voedsel bestaat voor 
ongeveer 2/3 deel uit 
houdbare artikelen en voor 
1/3 deel uit vers voedsel. 
Vooral dat laatste vormt 
een logistieke uitdaging 
van belang; meestal weet 
je hoogstens een dag van 
tevoren dat het geleverd 
gaat worden, vaak moet 
het gekoeld vervoerd en 
bewaard worden en 
uiteraard moet het zo snel mogelijk 
worden verdeeld over de 17 
aangesloten voedselbanken. Om alle 
logistieke klussen te klaren beschikt 
het DC over twee grote vrachtwagens 
om de goederen op te halen bij de 
leveranciers en drie heftrucks om 
alles in en om de loods op de juiste 
plek te brengen. Er is een speciale 
functionaris om alle aspecten van 
voedselveiligheid te bewaken 
(houdbaarheidsdatum, koelketen, etc.). 
Het beheer van “het fust” vormt een 
uitdaging op zich; alle pallets, kratten 
en koelboxen die vol voedsel de deur 
uitgaan naar de 17 regionale 
voedselbanken en 12 Amsterdamse 
locaties, komen een week later leeg 
weer terug. Ze moeten worden 
gecontroleerd en opgeslagen. Want 
uiteraard wordt erop toegezien dat de 
kratten en koelboxen schoon en 
onbeschadigd zijn als ze weer 
gebruikt gaan worden. 

Al het voedsel wordt gratis 

beschikbaar gesteld en vrijwel al het 

werk belangeloos gedaan door 

vrijwilligers; toch zijn de kosten die 

zo’n organisatie met zich meebrengt 

niet gering. Op jaarbasis is er ca 7 

ton nodig om de huur van het 

gebouw, onderhoud en brandstof van 

de vrachtwagens, de energierekening 

en alle andere kosten te kunnen 

dragen. Slechts een klein deel daarvan wordt door de deelnemende 

voedselbanken opgebracht. Het grootste deel wordt gedoneerd door 

fondsen, kerken en charitatieve instellingen. Ook een flinke subsidie van 

de gemeente Amsterdam helpt mee om de begroting rond te krijgen. 

Kinderuitje 

Op zaterdag 9 september hebben we 

ons jaarlijkse uitje voor kinderen 

van voedselbankklanten 

georganiseerd. Na het succes van 

eerdere jaren, was de bestemming 

dit keer opnieuw speel- en 

zwemparadijs De Holle Bolle Boom 

in Tuitjenhorn. Het werd weer een 

prachtige dag; voor herhaling 

vatbaar. 

 

27 oktober a.s. 

Op vrijdag 27 oktober a.s. 

houdt het bestuur weer de 

jaarlijkse vrijwilligersavond, 

voorafgegaan door een 

gezellige maaltijd. 

Alle vrijwilligers zijn vanaf 

half zes hartelijk welkom! 

 

 

Van de Werkvloer 

Mutaties vrijwilligersbestand 

Vertrokken: 

- Vera Ouskova (Twitter) 

- Cowi de Boer (inpakker) 

- René Smit (inpakker) 

- Herman Fechter (DEEN-project) 

- Ron Klein Schiphorst (intaker) 

- Monique van Veen (DEEN-project) 

Wij danken allen voor hun inzet 

voor de Voedselbank. 

Nieuw: 

Harmke Burggraaff (administratie) 

 

Bijzondere winkelactie 

Supermarkt Jumbo Zwaagdijk-Oost 

is op eigen initiatief een langdurige 

actie voor de voedselbank gestart. In 

de winkel staat een mand met lang 

houdbare producten die klanten 

kunnen schenken aan de 

voedselbank. Als er is afgerekend 

staat er in de hal een mand waarin 

deze producten kunnen worden 

gedeponeerd. Deze mand met 

houdbare producten wordt in  

De voedselbanken 
van Noord-Holland 

Aantal geholpen 

huishoudens 

Alkmaar 170 

Amsterdam 1215 

Amstelveen 90 

Anna Paulowna 115 

Diemen 65 

‘t Gooi 450 

Haarlem 230 

Haarlemmermeer, 
Aalsmeer en Uithoorn 

210 

Den Helder 110 

Lelystad 215 

Naarden-Bussum 90 

Purmerend 110 

Texel 20 

Velsen 50 

West-Friesland (Hoorn) 190 

IJmond-Noord 115 

Zaanstreek 260 

Totaal: 3705 

Eén van de “straatjes” in de loods van het DC 



We lopen met David door de 
grote loods waar de heftrucks 
af- en aanrijden en mensen 
bezig zijn met sorteerwerk. We 
bekijken de enorme koelruimte 
(7º) en vriesruimte (-18º). We 
zien de mensen op het kantoor 
aan het werk achter hun 
computers. Het is bijna niet te 
geloven dat dit een 
vrijwilligersorganisatie is; zó 
grootschalig en zó 
professioneel! Dit is de basis 

onder het werk van de 17 lokale en regionale voedselbanken van Noord-
Holland en de 12 uitdeelpunten van de Amsterdamse Voedselbank. Bijna 
4000 noodlijdende huishoudens in onze provincie ontvangen elke week 
een goed voedselpakket, mede dankzij het werk dat hier wordt verzet. 

Als we David vragen naar de knelpunten in dit werk, vertelt hij dat het 
moeilijk is om vrijwilligers met een groot rijbewijs te vinden. En die zijn 
nodig voor de twee vrachtwagens. Een enkele keer komt het voor dat 
een beschikbare partij voedsel niet kan worden opgehaald omdat er geen 
vervoer beschikbaar is. En dan baal je! 

Het Noord-Hollandse DC is één van de acht distributiecentra van 
Voedselbanken Nederland, de landelijke koepel van 168 Nederlandse 
voedselbanken. Die acht DC’s hebben continu contact met elkaar. 
Regelmatig is er in het éne DC een wat al te grote aanvoer van een 
bepaald artikel, terwijl een andere provincie daar graag wat meer van 
zou ontvangen. Dat wordt dan geregeld, want het beschikbare voedsel 
moet zo goed mogelijk worden benut. Ten bate van al die huishoudens 
die op een pijnlijke manier uit de boot van onze welvaartssamenleving 
zijn gevallen.

overleg met de voedselbank 

regelmatig geleegd. Een winkelactie 

zonder vrijwilligers! 

 

LTO-Nederland 

De afdeling West-Friesland van 

LTO-Nederland heeft op 24 

september een inzamelingsactie 

georganiseerd in een kerk in 

Wognum. Er is een flink aantal 

producten ingezameld. De 

initiatiefnemers en degenen die 

daaraan een bijdrage hebben 

geleverd worden van harte bedankt. 

 

Grote gift! 

In het stiltecentrum van de 

Koepelkerk op het Grote Noord in 

Hoorn staat al enkele jaren een 

collectebus t.b.v. de voedselbank 

West-Friesland. De opbrengst wordt 

ons maandelijks overhandigd. In de 

maand augustus werden wij verrast 

doordat een anonieme gever een 

donatie in de collectebus heeft 

gedaan van maar liefst 40 briefjes 

van 50 euro. Dus € 2000,- totaal! 

Een bijzonder mooie gift waar wij 

natuurlijk heel blij mee zijn.  

 
 

 

Wie, O wie wil er helpen bij onze winkelacties? 
Eén van de manieren waarop de voedselbank aan lang houdbare producten komt, is via 
winkelacties. We vragen het winkelend publiek om iets extra te kopen en dat af te staan 
voor de voedselbank. Vooraf wordt in overleg met de winkelchef een assortiment 
samengesteld van artikelen die de voedselbank goed kan gebruiken. 
Meestal houden we zo’n actie in twee supermarkten tegelijk, altijd op zaterdag. Vaak 
worden er op een dag wel 1000 artikelen per winkel ingezameld. 

We merken, dat het de laatste tijd moeilijker wordt om voldoende mensen te vinden die 
willen helpen bij deze acties. Terwijl het een leuke en heel nuttige activiteit is! 
De coördinator van de winkelacties, José van Leerdam, heeft een lijst van mensen die in 
principe – voor zover hun agenda dat toelaat – bereid zijn om te helpen bij de 
winkelacties. Het zou fijn zijn als die lijst wat langer werd! 

Om een winkel van 9.00 u tot 16.30 u te bemensen zijn drie ploegen van vijf mensen 
nodig. Voor een zaterdag waarop in twee winkels tegelijk actie wordt gevoerd, gaat het 
dus om dertig mensen die zich tweeëneenhalf uur willen inzetten. 
Wilt u ook wel helpen – of een keer proberen of dit iets voor u is – meldt u dan s.v.p. aan 
bij José. Haar e-mailadres is: jcmvanleerdam@quicknet.nl. Natuurlijk kunt u haar ook 
mailen om meer informatie te vragen. 

In het najaar van 2017 willen we op de volgende data winkelacties houden: 
14 oktober, 25 november en 9 december. Als u voor het eerst meedoet, krijgt u 
uiteraard vooraf de nodige informatie over de ins en outs van onze werkwijze. 

Sorteren, kratten vullen, altijd werk 
genoeg te doen 

mailto:jcmvanleerdam@quicknet.nl


In gesprek met 

Henk Katers 
‘Ik wilde iets doen 
voor mijn naasten’ 
Al ruim vijf jaar is Henk een enthousiaste 

vrijwilliger bij de Westfriese voedselbank; 

toch zie je hem niet vaak aan de Verlengde 

Lageweg. Zijn werkplek is bij DEEN, aan de Kernweg op Hoorn 80. Al bij 

de start van het “retourgoederen-project” heeft Henk daar zijn plek 

gevonden en hij vertelt er enthousiast over. Eerst vragen we hem om iets 

over zichzelf te vertellen. 

Hij is geboren en getogen in Velsen/IJmuiden, waar hij tot zijn 24ste bleef 

wonen. Na het eindexamen HBS-B vervulde hij zijn diensttijd bij de 

luchtmacht, waar hij zich met meteorologie bezig hield. Hij vond daarna 

een baan bij FDO, een onderdeel van Stork-Werkspoor, waar Henk te 

maken kreeg met de allereerste Nederlandse computer, een kolossale 

kast van Philips-Elektrologica, waarvoor Henk de technische 

programmering verzorgde.  

Eind zeventiger jaren kwamen de kleinere bureaucomputers op de markt 

en begon de stormachtige ontwikkeling, die nog altijd doorgaat. Samen 

met een vijftal collega’s ging Henk in 1979 weg bij FDO om een eigen 

bedrijf te beginnen: Waterland Automatisering, gevestigd in Purmerend, 

waar Henk zich bezig hield met administratieve programmering 

(boekhoudsoftware). Het bedrijf groeide spectaculair, kreeg meer dan 

100 werknemers en zelfs buitenlandse vestigingen. Intussen was Henk in 

1970 getrouwd met Riet van der Park; ze kregen twee jongens en wonen 

sinds 1975 in Hoorn. De zoons hebben intussen hun eigen gezin en 

wonen tot groot plezier van opa Henk ook in Hoorn. 

De explosieve groei van het bedrijf liep uiteindelijk dramatisch uit de 

hand; in 1993 trok de bank de stekker eruit. Henk zat een paar maanden 

in de WW, maar vond al gauw werk in het bedrijf van een ex-collega: 

Piramide Automatisering in Almere. Tot aan zijn pensioen werkte hij daar 

aan software voor salarisadministratie in de bouw en in het onderwijs. 

Pensionado 

Achter de geraniums zitten is niks voor Henk, dus na z’n pensioen ging hij 

op zoek naar vrijwilligerswerk. Hij kon zich nuttig maken bij de 

voetbalclub (Hollandia) en de tennisvereniging (Juliana) waar hij al heel 

wat jaren lid van was. En natuurlijk kon hij als oppas/bijles-opa van zijn 

kleinkinderen aan de bak. Maar hij wilde vooral “iets doen voor zijn 

naasten”. Via buurman Theo Smit kwam hij bij de voedselbank terecht. 

Het eerste halfjaar werkte hij in de hal, daarna vanaf de start van het 

DEEN-project aan de retourgoederenband. En samen met zijn vrouw doet 

hij graag mee aan de winkelacties op zaterdagen; prachtig werk is dat! 

Naast de al genoemde activiteiten doet Henk als KBO-vrijwilliger veel 

administratief werk voor ouderen: belastingaangiftes, papierwerk, 

problemen oplossen, etc. Kortom; hij loopt zich als pensionado niet te 

vervelen! 

Inzameling 

Op 11 en 12 november zal er in het 

kader van een Diaconaal Weekend 

in Spanbroek en Hoogwoud een 

grote inzamelingsactie voor de 

Voedselbank plaatsvinden. We zijn 

blij met dit initiatief. 
 

Maaltijd voor onze vrijwilligers 

De ‘Herberggroep’ van de PKN-

kerk in Hoogkarspel heeft alle 

vrijwilligers van de Voedselbank 

uitgenodigd voor een diner. De 

groep wil op deze manier een blijk 

van waardering tonen voor het werk 

dat door onze mensen wordt verzet. 

Eerder heeft de organisatie andere 

vrijwilligersorganisaties uit de regio 

uitgenodigd. De bijeenkomst vindt 

plaats op vrijdag 10 november van 

17.00 – 19.30 uur. Inmiddels heeft al 

een flink aantal vrijwilligers de 

uitnodiging aangenomen, maar het is 

nog steeds mogelijk om je aan te 

melden. 
 

Goed gepoetst! 

Naast de voedselbank op de 

Verlengde Lageweg 11 is Peter 

Poetsbedrijf gevestigd. Dit bedrijf 

heeft de bus van de voedselbank 

eind augustus van binnen en buiten 

belangeloos schoon gemaakt. De bus 

werd als nieuw afgeleverd. De 

eigenaar van het bedrijf heeft 

aangeboden dit maandelijks te doen, 

zodat wij altijd met een blinkende 

bus door West-Friesland kunnen 

rijden. Heel veel dank! 

 

 
Van de Stichting Vrienden 

Penningmeester gezocht! 

Nog maar kort geleden trad er bij de 

Vrienden van de Voedselbank een 

nieuwe secretaris aan; nu heeft 

penningmeester Cees Olbers laten 

weten dat hij er aan het eind van dit 

jaar mee gaat stoppen. De 

donateursorganisatie van onze 

voedselbank is dus hard op zoek 

naar een nieuwe penningmeester;   



Retourgoederen 

Elke dag komen er uit de 80 DEEN supermarkten een aantal kratten 

retour, gevuld met spullen die niet verkocht kunnen worden: over de 

THT-datum, verrot (fruit), gescheurde verpakkingen, gedeukte blikjes, 

enz. Nee, wees gerust; de hier genoemde artikelen hebben ook voor de 

voedselbank geen enkele waarde! Maar tussen al dat afval zit vaak nog 

heel wat goed voedsel. Als er één rotte sinaasappel zit in een netje van 

twaalf, wordt het hele netje in het retourgoederenkrat gekieperd. Dat zijn 

dus elf goede sinaasappels! Als van een sixpack (bijv. babyvoeding) één 

potje beschadigd is, gaan 

de andere vijf méé het 

retourkrat in. Het loont 

dus de moeite om in het 

afval te zoeken naar goed 

en bruikbaar voedsel.  

Maar dat is makkelijk 

gezegd!!! Want elke dag 

komen er ruim 200 karren 

terug uit de winkels, 

gevuld met zes tot twaalf 

kratjes met allerhande 

afval. Meer dan de helft van het retourspul bestaat uit sinaasappelschillen 

(afkomstig van de persmachines in de winkels). Deze hebben waarde 

voor DEEN: ze worden verkocht om er biogas van te maken. De schillen 

worden op de éne lopende band gegooid, al het andere retourspul op de 

andere. De vrijwilligers van de  voedselbank staan langs deze tweede 

band om de bruikbare producten eruit te halen. Op woensdag gaat het 

“geredde voedsel” direct naar onze 

eigen voedselbank. Op de andere 

dagen wordt alles naar het DC in 

Amsterdam gebracht om verdeeld te 

worden over de Noord-Hollandse 

voedselbanken. Henk wil per se op 

woensdag werken, want – zegt hij – 

“ik ben een beetje chauvinistisch 

voor Hoorn!”. 

Op zo’n ochtend (van 8 tot 12) halen 

Henk en Jeannette een flinke 

hoeveelheid goed voedsel uit het 

afval: veel aardappelen, allerlei koek 

en koekjes, boter en kaas, koffie en 

thee, flessen, blikjes en kartons, en heel wat fruit. Uiteraard houden ze 

zich bij het selecteren strikt aan de regels van de Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA). Dus alleen voedsel dat binnen de THT-datum 

regels valt, droog is en waarvan de verpakking onbeschadigd is. Naast 

voedsel halen ze ook veel non-food-artikelen van de band: dierenvoer, 

schoonmaakartikelen, verzorgingsproducten en allerlei actie-artikelen. 

Het zou beter kunnen 

Henk doet het werk met plezier 

en het geeft voldoening omdat 

hij er iets goeds mee doet voor 

mensen die in grote problemen 

zitten. Maar hij heeft nog wel 

een verlanglijstje. Het is 

jammer dat in de DEEN-filialen 

iemand die zich betrokken voelt bij 

het werk van de voedselbank en 

vertrouwd is met (niet al te 

ingewikkelde) financiële 

administratie. Hebt u interesse? 

Meldt u dan even bij Frank van 

Leerdam, voorzitter van de 

Vrienden. Zijn e-mailadres is: 

fvanleerdam@quicknet.nl. 
 

Website vernieuwd 

U hebt het misschien allang gezien: 

de website van onze voedselbank is 

geheel vernieuwd. 

Voedselbankcoördinator Hugo Pijl 

is verantwoordelijk voor de redactie 

en Marloes Oost-Sneek, bestuurslid 

van de Vrienden, verzorgt het 

digitale handwerk. Het resultaat mag 

er wezen: strakker en 

overzichtelijker dan voorheen. 

Marloes is van plan om het geheel in 

de komende tijd nog wat op te 

fleuren met foto’s en ander 

illustratief materiaal. Kijk ook even 

op www.voedselbankwf.nl ! 
 

WFG-loop t.b.v. de voedselbank 

Op zondag 1 oktober vond de 

jaarlijkse Westfriesgasthuisloop 

plaats: na de kidsloop van 2 km 

startten de volwassenen voor 5 of 10 

km. Elk jaar gaat de opbrengst naar 

een goed doel en dit jaar was dat 

onze voedselbank. Dus waren de 

Vrienden van de Voedselbank 

aanwezig met een info-stand. Ook 

voedselbankcoördinator Han Neef 

was van de partij, zoals u op de foto 

kunt zien: 

 
 

Banketstavenactie 

In samenwerking met de Vrienden 

van de Voedselbank organiseert de 

Lions Club Hoorn Velius ook dit  

De hoeveelheid retourgoederen voor één dag. 
Dan weet je wat je te doen staat! 

Henk en Jeannette aan de 
retourgoederenband 

Weer heel wat goed voedsel “gered”! 

mailto:fvanleerdam@quicknet.nl
http://www.voedselbankwf.nl/


alle retourgoederen zo slordig bij elkaar gegooid worden: als de 

sinaasappelschillen en de andere spullen in aparte kratten werden 

gegooid zou dat veel werk schelen. Bovendien zou het erg helpen als 

natte en droge artikelen gescheiden werden aangeleverd. Nu gebeurt het 

vaak dat een kapot pak yoghurt (bijvoorbeeld) ervoor zorgt dat veel 

andere spullen in hetzelfde krat onbruikbaar worden. Zonde! 

Een ander probleem is, dat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn voor 

dit project. Het zou mooi zijn als dit interview een paar lezers van 

Voedselpraat zo zou aanspreken, dat ze zich aanmelden om ook een 

ochtend per week aan de retourgoederenband te staan! 

Want een mooi project is het zeker; heel veel voedsel dat anders naar de 

vuilstort gebracht zou worden, komt nu terecht in de keukens van 

mensen met ernstige financiële problemen. 

 

 

 

Het volgende nummer van Voedselpraat 

verschijnt in februari 2018. 

 

 
Allemaal gered van de afvalpers: voedsel, dierenvoeder en non-food-artikelen. 

jaar weer de banketstavenactie: in 

oktober en november proberen de 

leden zoveel mogelijk bestellingen 

binnen te krijgen en in de week voor 

Sinterklaas bezorgen ze enkele 

duizenden banketstaven bij de 

bedrijven en particulieren die een 

bestelling hebben geplaatst. Van de 

opbrengst wordt ook dit jaar weer 

lang houdbaar voedsel gekocht voor 

onze voedselbank. 
 

Voedselbanken Nederland 
en het samenwerkingsverband 

Voedselbanken Noord Holland 
 

Aanbod van voedsel 

Gelukkig heeft de Voedselbank 

Westfriesland niet te klagen over het 

aanbod van voedsel. Verreweg de 

meeste producten die in het 

wekelijks voedselpakket van de 

klant zitten komen van lokale 

leveranciers. De landelijke en 

regionale voedselstroom blijft in 

verhouding beperkt. Voedselbanken 

Nederland heeft nu het initiatief 

genomen om de contacten met 

landelijke supermarktketens en 

voedselproducenten aan te halen 

door een speciaal team van regionaal 

opererende voedselwervers deze 

leveranciers te laten bezoeken. Bij 

succes snijdt het mes aan twee 

kanten: méér voedsel voor de 

voedselbanken en mìnder verspilling 

en afval.  
 

 

 
 

 

Gegevens 
Voedselbank West-Friesland 
Verlengde Lageweg 9 
1628 PM Hoorn 

 

0229 – 50 48 21 
 
 

info@voedselbankwf.nl 
 

 

Stichtingsbestuur: 
Leoni Sipkes, voorzitter 
Monique Broekhuisen, secretaris 
Peter de Vries, penningmeester 

 
Stichting Vrienden 
Tel.: 0229 – 57 23 99 

Mail: voedselbankwfr@gmail.com 

Bestuur: 
Frank van Leerdam, voorzitter 
Jan van Holten, secretaris 
Cees Olbers, penningmeester 
Marloes Oost-Sneek, lid 
Henk Schouten, lid 

Bankrekening 
voor giften en donaties: 
NL12 ABNA 0543 4865 91 
t.n.v. Stichting Vrienden van de 
Voedselbank West-Friesland. 

De redactie van 

Voedselpraat  

bestaat uit: 

Hugo Pijl, 

Henk Schouten 

en Peter de Vries. 
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