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In gesprek met 
voedselbankvoorzitter 

Leoni Sipkes 

“Ik was echt onder 
de indruk van die rij 
wachtende mensen!” 

Ze is al meer dan vier jaar met 
pensioen, maar vervult nog heel 
wat maatschappelijke functies; ze 
is lid van een paar Raden van 
Toezicht en klachtencommissies, 
ze is betrokken bij een aantal 
organisaties in de zorg, de media en de cultuur. Én ze is al ruim drie jaar 
voorzitter van de Voedselbank West-Friesland. Nee, ze vindt zichzelf geen 
workaholic, want ze neemt ook tijd voor koken, sporten, knotwilgen 
snoeien en de zorg voor de huisdieren die zij en haar vriendin houden in 
hun woning in Ursem. Ze zegt: “Ik mag graag werken, al probeer ik het 
wel een beetje af te bouwen!” 
Werken; dat betekent in haar geval vooral: zich inzetten om allerlei 
dingen in onze ingewikkelde samenleving wat soepeler en vooral 
rechtvaardiger te laten verlopen. Het gaat om “burgerschap”; mensen 
moeten tot hun recht komen, ertoe doen, mee mogen doen. 
 

Leoni groeide op in Voorburg, waar ze later – na haar echtscheiding – 
weer ging wonen. Als kind “wilde ze niet deugen” (zegt ze zelf); een 
dwarse puber, van school gestuurd, zo één die volwassenen vaak tot 
wanhoop brengt. Na haar huwelijk woonde ze in Apeldoorn en werd een 
stuk serieuzer. In die jaren bracht ze drie kinderen ter wereld; inmiddels 
is ze Oma van een zestal. Ze ging in Nijmegen politicologie studeren, 
voltooide de studie in rap tempo en kreeg een baan bij het 
Studiecentrum voor Vredesvraagstukken van de Nijmeegse Universiteit. 
Ze was politiek actief in GroenLinks en kwam in 1990 in de Tweede 
Kamer. Dat was pas ècht hard werken; “een loodzware baan” zegt ze. In 
de acht jaar van haar Kamerlidmaatschap hield ze zich vooral bezig met 
buitenlands beleid, jeugdzorg en cultuur; drie heel verschillende 
portefeuilles, maar alle drie spannend genoeg. Van 1998 tot 2004 werkte 
ze voor een organisatieadviesbureau en begeleidde o.m. reorganisaties 
bij bedrijven en overheidsinstanties. In opdracht van het ministerie voor  

 

Berichten van: 

 
Het Stichtingsbestuur 

Financieel jaarverslag 2017 

De penningmeester heeft met 

genoegen vastgesteld dat onze 

voedselbank ook in 2017 financieel 

gezond is gebleven. De donaties van 

particulieren en organisaties, veelal 

ook via de Stichting Vrienden waren 

ruim voldoende om al onze uitgaven 

te bekostigen. Het jaarverslag is 

vanaf half februari op de website 

zichtbaar.  

 

Toch weer stijging aantal klanten 

Tegen het einde van het jaar 2017 is 

het aantal klanten toch weer 

gestegen na een stabilisatie 

gedurende de rest van het afgelopen 

jaar. Ondanks de verbetering van de 

economische omstandigheden in 

Nederland, is het aantal klanten 

gestegen van 174 op 1 januari tot 

189 op 31 december. Ongetwijfeld is 

de verruiming van de toekennings-

criteria opgedragen door Voedsel-

banken Nederland hier debet aan. 

 

Supermarktacties 

Met hulp van veel vrijwilligers zijn 

in november en december weer 

voedselinzamelingsacties gehouden 

in vier supermarkten. Zonder 

uitzondering verliepen ze succesvol 

zodat een flinke hoeveelheid voedsel 

aan onze voorraad houdbare  



Binnenlandse Zaken was ze betrokken bij het sociale beleid van de G26, 
een samenwerkingsorgaan van 26 grotere gemeenten. Dat heeft er zeker 
toe bijgedragen dat ze in 2004 benoemd werd tot burgemeester van 
Wester-Koggenland, met als speciale klus het vormgeven aan de fusie 
met de gemeente Obdam, die op 1 januari 2007 een feit werd. In 2013 
ging ze als de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Koggenland 
met pensioen. 
 
Leoni en de Voedselbank 
Haar eerste contact met de Voedselbank West-Friesland was een 
werkbezoek dat ze er met het college van B&W bracht. Twee dingen 
troffen haar toen. Het eerste was dat deze vrijwilligersorganisatie zo 
“professioneel” en doelmatig georganiseerd was. Het andere was een 
foto die toen in de spreekkamer van de intakers hing: de lange rij 
wachtende voedselbankklanten met hun lege boodschappentassen; een 
beeld dat je elke vrijdag tegen twaalf uur kunt zien. Dat beeld is haar bij 
gebleven. En toen ze, ongeveer een jaar na haar pensionering, gevraagd 
werd om voorzitter van het stichtingsbestuur te worden, hoefde ze daar 
niet lang over na te denken. 
Met haar ervaring lag het voor de hand dat ze zich vooral toelegde op het 
verder stroomlijnen van de organisatie; een duidelijke en effectieve 
taakverdeling, waarin mensen weten wat ze van elkaar verwachten 
mogen. “Met vrijwilligers werkt dat toch weer anders dan met 
professionals; het was een verrijkende ervaring! Hiërarchische 
verhoudingen zijn taboe; we moeten de klus samen klaren. En niemand 
mag de baas spelen. Maar wat hebben we hier een prachtige ploeg 
mensen rondlopen; zó gemotiveerd, zó praktisch ingesteld en met een 
warm hart!” 
Zelf blijft ze niet als organisator “achter het bureau” zitten. Ze wil zelf ook 
als vrijwilliger op de werkvloer staan en geniet enorm van de contacten, 
zowel met de andere vrijwilligers als met de klanten van de voedselbank. 
Vaak zit ze op vrijdag met één van de coördinatoren achter de tafel waar 
de klanten hun kaart laten aftekenen. “Zo krijg je best een beeld van hoe 
die mensen ervoor staan. En hoe belangrijk de voedselbank voor ze is”. 
Leoni vindt dat het wekelijkse voedselpakket er meestal best goed uitziet, 
al zitten er ook wel és dingen bij waarvan ze denkt “Moet dat nou?”. 
Maar ja, wij kunnen alleen maar doorgeven wat we zelf krijgen. En soms 
zit er best heel luxe voedsel bij; laatst nog paling! Maar hoe goed het ook 
is, de mensen moeten maar accepteren wat ze krijgen; het zijn níet de 
spullen van hun eigen boodschappenlijstje…. 
De meeste klanten zijn dankbaar 
met de geboden hulp. En ze 
hebben het hard nodig. 
Natuurlijk zijn er ook lastige 
klanten. Dat hou je altijd. De 
vrijwilligers ergeren zich daar 
vaak aan. Jammer dat daar dan 
zoveel aandacht naartoe gaat, 
want het zijn er maar een paar. 
Hoe de toekomst eruit ziet, weet 
niemand, maar de voedselbank 
zal nodig blijven; dat staat voor 
Leoni als een paal boven water. 
Een samenleving waar niemand 
tussen de wal en het schip 
terecht komt, is helaas niet 
haalbaar. Als voedselbank 
moeten we natuurlijk blijven streven naar verbeteringen, maar we mogen 
best zeggen dat we goed bezig zijn! 

producten kon worden toegevoegd. 

We kunnen er weer even tegenaan! 

 

Gekkenhuis 

Evenals voorgaande jaren was het 

aantal acties en speciale projecten 

ten behoeve van de voedselbank in 

de maand december niet te tellen. 

Scholen, kerken en zelfs de politiek 

zamelden extra voedsel in. Er 

werden kerstpakketten, cadeau-

bonnen en bioscoopbonnen voor 

onze klanten gedoneerd, oliebollen 

en knuffels voor de kleinste 

kinderen gebracht. Veel mensen en 

organisaties droegen onze klanten in 

de feestmaand zo een warm hart toe 

 

 

 

Van de Werkvloer 

Mutaties vrijwilligersbestand 

Vertrokken: 

Jenneke vd Velde (Deen-project) 

Joop Bakker (inpakker dinsdag) 

Theo Laan (inpakker maandag) 

Jan Heiman (chauffeur) 

Bedankt voor jullie inzet! Een 

speciale vermelding voor Joop die 

meer dan 10 jaar voor ons actief is 

geweest. 

Nieuwe medewerkers: 

Mieke Karsten (inpakker donderdag) 

Petra Walenkamp (intake) 

Veel plezier bij jullie werk voor de 

Voedselbank! 

 

Ontwikkeling klantenbestand 

Op dit moment krijgen 181 

huishoudens wekelijks een 

voedselpakket. In Hoorn 119, bij de 

uitdeelpunten in Bovenkarspel 31, in 

Medemblik 24 en in Hoogwoud 7 

huishoudens. Een stabilisatie ten 

opzichte van de verschijningsdatum 

van de vorige Voedselpraat. 

Voedselbanken Nederland heeft 

begin 2018 besloten de toekennings-

normen opnieuw iets te verhogen.   

Bij de voedseluitlevering op vrijdag doet Leoni 

de administratie van de klantenkaarten. 



Van der Sterre; KAAS, kaas en nog eens kaas… 

Vandersterre Groep is een groothandel, merkenleverancier, exporteur, 
dienstverlener en verpakker van Hollandse kaasspecialiteiten, die in eigen 
beheer worden geproduceerd.  
Het produceren veredelen (opleggen en rijpen), verpakken en 
vermarkten van kwalitatief hoogwaardige kaas is hun corebusiness. Als 
Voedselbank profiteren we daarvan want sinds 2010 levert het bedrijf 
regelmatig kaas aan ons. Voor Voedselpraat aanleiding om in gesprek te 
gaan met Barry Oort, teamleider bedrijfsbureau, en Hans Grootte, non-
food planner van de moderne vestiging van het bedrijf in Grootebroek.  
 
Oorspronkelijk familiebedrijf 
De heer Oort: “De oorsprong van het huidige bedrijf is terug te voeren 
tot twee familiebedrijven. In 1929 startte C.de Graaf sr. het bedrijfje de 
Graaff Kaas in Enkhuizen. Dat was een groothandel in kaas, boter, 
spijsoliën en vetten. De handel bestond in die tijd voornamelijk uit het 
opzetten, veredelen en verhandelen van Noord-Hollandse edammers. De 
goederen werden afgeleverd met de handkar en bakfiets. In de zestiger 
jaren kwamen er drie zoons in de zaak. De eenmanszaak werd omgezet 
in de firma 'C. de Graaff & Zn.' Zij gingen verder met het op de kaart 
zetten van de Graaff Kaas. De nieuwe leiding zette 
de stap naar verbreding van de activiteiten. Zo 
begon men in de 70-er jaren kaas te verpakken voor 
zowel de detailhandel als voor grootverbruik. En met 
succes; het bedrijf groeide uit zijn jasje en er werd 
uitgekeken naar een nieuwe locatie, die gevonden 
werd in Grootebroek”. De andere basis van het 
huidige bedrijf ligt bij Piet van der Sterre, die in 
1946 begon met zijn kaashandel in het oude 
centrum van Bodegraven. Hij zette een keten op van 
kaasspeciaalzaken, waar kazen van het eigen merk 
Van der Sterre verkocht werden. In 1960 bouwde 
Piet van der Sterre een nieuw kaaspakhuis, toen één 
van de modernste kaaspakhuizen van Nederland. 
Later werd ook de export naar ons omringende 
landen als België en Duitsland opgestart met typisch 
Hollandse merken als bijvoorbeeld “Boer Piet”, 
“Ouwe Jongens” en “Jonge Meiden”. De verkoop van 
kaas op zowel de Nederlandse- als op de 
exportmarkten maakte een sterke groei door. In 
1987 werd de groothandel Den Hollander Kaas overgenomen, kort 
voordat Piet van der Sterre onverwachts overleed in 1988. Drie 
toenmalige werknemers, Jan Kos, Ben van der Wal en Bert Klein, 

Het bestuur van onze Voedselbank 

heeft gemeend dat hiervoor geen 

noodzaak bestaat en hanteert daarom 

vooralsnog de normen van 2017. 

 

Gift 

Het Bureau voor Noordelijke 

Gemeenten, vestiging Hoorn, 

organiseerde bij het Casino Van der 

Valk een teambuildingsavond voor 

het personeel. De opbrengst van het 

gokken, een bedrag van € 250,- is 

geschonken aan de Voedselbank.  

 

Actie tennisschool All-In 

Tennisschool ALL-IN  heeft onze 

voedselbank gekozen als het  nieuwe 

Goede Doel voor het Ferry Holster 

Benefiet toernooi. Tennissers uit 

Hoorn en omstreken gaan zich dus 

inzetten voor onze Voedselbank 

door deel te nemen aan dit toernooi; 

een jaarlijks terugkerend evenement 

in het Sportcentrum Hoorn. 

Wij hebben Tennisschool ALL-INN 

gemeld dat we toe zijn aan nieuwe 

rollerbanken om het werk voor de 

vrijwilligers wat lichter te maken. 

De kratjes kunnen dan makkelijker 

en sneller worden gevuld met 

minder spierkracht. Nu staan de 

kratjes op oude (gammele) tafels.  

Het Ferry Holster Toernooi wordt 

gehouden op de indoorbanen van het 

Sportcentrum Hoorn op zaterdag 24 

februari vanaf 18:30 uur. Rond 

24:00 uur wordt er bekend gemaakt 

hoeveel geld er is opgehaald. 

Joris Kleinloog (r) van ALL-IN en 
voedselbankcoördinator Han Neef 
samen in actie. 



namen de onderneming P.van der Sterre Kaashandel over en zo ontstond 
er een nieuwe situatie. Door continu te investeren in mensen, middelen 
en merken is de toenmalige kaashandel gegroeid tot de Vandersterre 
Groep, een dynamisch internationaal opererende, sterk marktgerichte 
organisatie. Na jaren van intensieve samenwerking tussen Vandersterre 
Groep en De Graaff Kaas B.V. zijn de activiteiten per 1 januari 2009 
samengevoegd. Met deze samenvoeging is een krachtige partij ontstaan 
die afnemers kan voorzien van een compleet assortiment kaas, zowel 
“vers van het mes” als elke gewenste vorm van verpakte kaas. 
 

Ontwikkeling 

De heren Oort en Grootte 

vertellen enthousiast verder: 

‘Sinds de nieuwbouw in 2010 

zijn de activiteiten van het 

bedrijf verder ontwikkeld. Op 

dit moment levert het bedrijf 

maar liefst 150.000 tot 

200.000 kilo kaas per week 

aan de groothandel maar ook 

rechtstreeks aan grote 

supermarkten als DEEN en 

Albert Heijn. De kazen komen 

van fabrieken en de tussen-

handel maar ook leveren 

kaasboeren rechtstreeks aan het bedrijf. In de locatie Meerkerk worden 

de kazen klaargemaakt, opgeslagen en regelmatig gekeerd. Vervolgens 

worden ze vervoerd naar de vestiging Grootebroek waar de kaas wordt 

versneden en verpakt in alle mogelijke vormen. Vanuit deze vestiging 

wordt de kaas geleverd aan grote afnemers. Een 

andere vestiging zorgt voor levering aan kleine 

afnemers zoals speciaalzaken en marktkramen’.  
 Bijzonder trots is het bedrijf over de eigen 

merken Prima Donna, een Hollandse kaas met 

een Italiaanse smaak en Landana, een Hollandse 

kwaliteitskaas die in veel variëteiten wordt 

geleverd. Maar het bedrijf verwerkt alle bekende 

harde kaassoorten, van b.v. Goudse kaas, 

Beemsterkaas tot biologische boerenkaas en 

geitenkaas, maar ook diverse buitenlandse 

kazen. 

 
Voedselbank 

Waarom levert het bedrijf ook 

restpartijen aan de Voedselbank? 

De heer Grootte antwoordt: ‘we 

zijn daar op verzoek van de 

Voedselbank in 2010 mee 

begonnen en we zijn blij dat we 

op deze manier iets kunnen doen 

voor de klanten van de 

Voedselbank die zijn aangewezen 

op een voedselpakket. Het past 

ook in onze filosofie van ‘maatschappelijk ondernemen’.  

Tenslotte krijgen we nog een rondleiding in het moderne bedrijf waar 

bijna 200 werknemers werken. We raken onder de indruk van dit 

geweldige Westfriese bedrijf. 

 

Van de Stichting Vrienden 

Presentaties 

Ook in de afgelopen periode hebben 

bestuursleden van de Stichting 

Vrienden van de Voedselbank weer 

presentaties gehouden voor scholen 

en verenigingen. Een school in 

Wervershoof koppelde daaraan een 

voedselinzameling, die een grote 

opbrengst te zien gaf. 

 

Financiën 

Onze aftredende penningmeester 

maakte zijn laatste jaarverslag op en 

dat zag er prachtig uit. In 2017 

mocht de Stichting vrienden maar 

liefst € 23.635,- aan giften en 

donaties ontvangen! Mooi om te 

zien – in onderstaande grafiek – hoe 

de donaties via de Vriendenstichting 

in de loop der jaren zijn gegroeid. 

Restyling van de website 

In de afgelopen maanden is er veel 

werk verzet om de website van onze 

voedselbank volledig te herzien. Het 

is voor een belangrijk deel aan ons 

bestuurslid Marloes Oost-Sneek te 

danken, dat het resultaat er zo mooi, 

verzorgd uitziet en zo efficiënt 

functioneert. Uiteraard heeft zij dit 

gedaan in nauwe samenwerking met 

een aantal anderen, waaronder 

voedselbankcoördinator Hugo Pijl, 

die de teksten redigeerde. 

Vergeet vooral niet de site te 

bezoeken en helemaal door te lopen! 

www.voedselbankwf.nl.  
 

Barry Oort laat trots een kaas zien die klaar is 
voor verzending. 

Het jaar 2018 is door de 
bekroning van de kaas 
Landana ORGANIC met 
een DLG-award heel goed 
begonnen. 

Anders dan verwacht, gebeurt het schaven 
van de kaas nog steeds met de hand 
(schaafsel op achtergrond). 

http://www.voedselbankwf.nl/


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. Het tweede ging over het 
distributiecentrum (DC) van de Noord-Hollandse voedselbanken. In dit 
nummer vertellen we wat gewone burgers in natura bijdragen, meestal via 
hun kerk of vereniging, maar ook individueel. 

3. Inzamelingsacties en andere bijdragen van particulieren 

Een mevrouw komt op de fiets naar ons gebouw aan de Verlengde 

Lageweg. Ze heeft een tas vol boodschappen achterop. Daarmee komt ze 

het kantoor binnen. “Kan ik dit hier afgeven voor de voedselbank?”, 

vraagt ze. Ja, natuurlijk kan dat! Pakken rijst en pasta, blikken groente, 

een pak koffie, vis in blik, een rookworst, koekjes, pindakaas en nog veel 

meer. “Mijn vader is overleden en dit zat nog in zijn voorraadkast. Het 

bederfelijke spul hebben we weggegooid, maar dit is allemaal nog goed”. 

Regelmatig komen mensen zo een hoeveelheid houdbaar voedsel 

brengen. Soms “zomaar”, omdat ze iets willen geven, soms met een 

ontroerend verhaal over de achtergrond van de schenking. 

Maar het merendeel van de bijdragen van particulieren komt binnen via 

georganiseerde voedselinzamelingen. De kerken van West-Friesland 

spelen daarin een hoofdrol. 

Acties van Westfriese Kerken 

Een achttal kerkgemeenten 1) in de regio doet al jaren mee met de actie 

“Het product van de maand”. In feite gaat het meestal om een lijstje van 

producten, die samen een complete maaltijd vormen. Maandelijks wordt 

zo’n lijstje samengesteld door de coördinator van de voedselbank en in 

de kerkbladen gepubliceerd. De kerkgangers nemen die producten ’s 

zondags mee naar de kerk en plaatsen ze in de gereedstaande dozen. 

Aan het eind van de maand brengt een vrijwilliger de ingezamelde 

artikelen naar de voedselbank. Elke maand weer een belangrijke 

bijdrage! 

Naast deze zeven gemeenten zijn er nog veel meer kerken die regelmatig 

hun leden vragen houdbaar voedsel mee te nemen voor de voedselbank. 

Vooral in de oogstdankmaand november vinden er veel van dit soort 

inzamelingen plaats, maar ook door het jaar heen, vaak gekoppeld aan 

een themadienst. 

Daarnaast heeft de Diaconie van de Protestantse Gemeente Hoorn-

Zwaag-Blokker zich garant gesteld voor de constante aanvoer van 

babyvoeding; een belangrijk artikel, waarvoor de voedselbank dus niet 

meer afhankelijk is van de toevallig beschikbare hoeveelheid. Eén 

telefoontje en de diakenen zorgen voor nieuwe voorraad. Eenzelfde 

afspraak, maar dan over babyluiers, is er met de diakenen van de Prot. 

Gem. Hoogkarspel. 

Het gaat in dit artikel over de bijdragen in natura, maar we willen ook 

vermelden dat de kerken in onze regio belangrijke financiële steun bieden 

aan onze voedselbank. Want al wordt het werk door vrijwilligers gedaan 

en het voedsel kosteloos beschikbaar gesteld, er moet wèl elk jaar bijna 

1) Namelijk: de Katholieke Parochies van Hoogkarspel en De Goorn, de 
Protestantse Gemeenten van Enkhuizen, Opperdoes en Hoogkarspel, de 
Oudkatholieke Kerk van Enkhuizen, de Nederlands-Gereformeerde Kerk in 
Hoorn, en de Vrije Baptistengemeente in Enkhuizen. 

Berichten van 

Voedselbanken Nederland, 

Overgenomen uit de 

Training Voedselveiligheid 

5 maart en 1 oktober 2018 
In de afgelopen jaren volgden al 

meer dan 150 coördinatoren de 

cursus “Handboek 

Voedselveiligheid in de praktijk”. 

Wij willen nieuwe lokale 

coördinatoren (of bestuursleden) 

voedselveiligheid helpen door 

kennis aan te reiken vanuit het 

Handboek, zodat hij/zij in staat is 

het lokale beleid vorm te geven en 

de vrijwilligers te trainen. 

Nevendoel is het onderling contact 

en ervaringen uitwisselen. 

Deze succesvolle cursus wil het 

team regelmatig blijven geven. Voor 

2018 zijn de geplande data: 5 maart 

en 1 oktober. De training wordt 

gehouden in Houten van 10:30 tot 

15:30 uur. Men kan zich aanmelden 

via het e-mailadres: 

teamvoedselveiligheid@voedselba

nkennederland.nl 
Indien deze data volgeboekt zijn, 

kan men zich op een reservelijst 

laten zetten en/of worden er extra 

cursusdata vastgesteld. 

 

Voedselbanken 

verantwoordelijk voor 

veiligheid van vrijwilligers 
Op 15 december 2017 heeft de Hoge 

Raad, de hoogste rechter in 

Nederland, een belangrijke uitspraak 

gedaan over de 

verantwoordelijkheid van 

vrijwilligersorganisaties voor hun 

vrijwilligers. Uit die uitspraak 

moeten wij concluderen dat ook 

voedselbanken vergaand 

verantwoordelijk zijn voor de 

veiligheid van hun vrijwilligers. 

Als een vrijwilliger (blijvende) 

letselschade oploopt bij het werken   

mailto:teamvoedselveiligheid@voedselbankennederland.nl
mailto:teamvoedselveiligheid@voedselbankennederland.nl


een halve ton bijeengebracht worden om de kosten van ons werk te 

kunnen dragen. De hulp van de kerken daarbij is van groot belang! 

 

Scholen, verenigingen en meer 

Regelmatig wordt aan de Vrienden van de Voedselbank gevraagd om een 

presentatie over het voedselbankwerk te verzorgen voor een school of 

vereniging. En in veel gevallen gaat zo’n presentatie gepaard met een 

inzameling van houdbaar voedsel voor het goede doel. De auto van het 

bestuurslid dat de presentatie verzorgde bij een vrouwenvereniging was 

wel eens te klein om alle meegebrachte etenswaren in te vervoeren. 

Bij scholen gaat het vaak om een kerstproject of een themaweek over 

voedsel of armoede. De bestelwagen van de voedselbank moet er 

meestal aan te pas komen om alle ingezamelde spullen op te halen. 

Een aantal serviceclubs in de regio geeft regelmatig z’n medewerking aan 

de supermarktacties van de voedselbank. Leden van de club stellen zich 

dan beschikbaar om op zaterdag de bemensing van zo’n actie compleet 

te maken. 

Een speciale vermelding verdient de jaarlijkse banketstavenactie van de 

Lions Club Hoorn Velius. Al acht keer organiseerde de club deze actie, 

waarbij in de week vóór Sinterklaas enkele duizenden banketstaven 

geleverd worden aan bedrijven en particulieren. Van de opbrengst van 

die staven kopen de Lions houdbaar voedsel voor de voedselbank. De 

laatste jaren gaat het om bedragen om en nabij de € 5000,-. 

Vermeldenswaard is nog, dat veel tuinders de voedselbank weten te 

vinden als de oogst ruim uitvalt en/of de prijzen op de veiling laag zijn. 

Zo hebben we in het najaar meestal veel vers fruit in de kratten. 

In de zomerperiode komt er regelmatig groente en fruit van het 

volkstuincomplex aan de Berkhouterweg. Hobbytuinders die meer 

verbouwen dan ze zelf kunnen gebruiken, staan het meerdere af voor de 

voedselbank. 

De opsomming in dit artikeltje is zeker niet volledig. Maar hopelijk 

voldoende om te beseffen hoe hartverwarmend het is dat héél veel 

inwoners van West-Friesland hartelijk meewerken om het 

voedselbankwerk gaande te houden. 

 
 

Het volgende nummer van Voedselpraat 

verschijnt in juni 2018. 

 

voor de voedselbank, kan de 

voedselbank hiervoor opdraaien. 

Het is de vraag of de collectieve 

aansprakelijkheidsverzekering die 

wij voor alle voedselbanken hebben 

gesloten, dan wel uitbetaalt. Wij zijn 

hierover met de verzekeraar in 

gesprek. De voedselbanken kunnen 

ook zelf maatregelen nemen. 

Het belangrijkste is dat de 

veiligheidssituatie goed is bekeken 

en dat er duidelijke instructies zijn 

voor de vrijwilligers. Instructies die 

de kans op ongelukken zoveel 

mogelijk beperken. 

 

Nauwelijks klachten 
In het tweede halfjaar van 2017 

ontving de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit slechts 7 klachten 

over voedselbanken. Deze zijn 

allemaal ongegrond verklaard! 

Complimenten aan alle collega’s! 
 

 

 
 

 
 
 
 

Meer weten over het 

werk van onze 

voedselbank? 

Ga naar 

www.voedselbankwf.nl 

 

Meer weten van het 

landelijke 

samenwerkingsorgaan 

van voedselbanken? 

Ga naar 

www.voedselbanken.nl 
 

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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