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In gesprek 
met magazijnmeester 

Jacob Wijhenke 
In “de tweede hal” is het magazijn, waar 
de voorraden houdbaar voedsel ordelijk 
bewaard worden. Ja, ordelijk! Daar komt 
meer bij kijken dan de meeste mensen 
beseffen. Iemand die dat heel goed 
beseft, is Jacob Wijhenke. Bijna drie jaar 
geleden vroeg Han Neef hem daarom of 
hij de coördinatie van het magazijn op 
zich wilde nemen. 

Jacob werd in 1945 geboren op een 
boerderij in Ilpendam. Na de middelbare school werkte hij op een 
kantoor totdat hij in militaire dienst ging. Hij kwam bij de Marine, waar 
hij, na een jaar varen, op de afdeling Sport terechtkwam. Na de diensttijd 
werkte hij een aantal jaren in een sportzaak en haalde de nodige 
vakdiploma’s. Maar in het begin van de jaren ‘70 stapte hij over naar de 
ijzerwarenbranche. Intussen was hij in 1969 getrouwd met zijn 
middelbare-schoolvriendinnetje Anke en ze woonden in Purmerend. In 
1976 waagden ze de sprong naar Nibbixwoud, waar ze een oude 
boerderij kochten met een flink stuk grond. Werk genoeg aan de winkel! 
Niet alleen aan de boerderij, het land en de geiten, maar vooral aan de 
ijzerhandel, want inmiddels was Jacob mede-eigenaar van twee winkels 
in Amsterdam Noord. In 1997 startte hij daar een eigen bouwmarkt; een 
ambitieus project. In 2005 verkocht hij de zaak en ging het rustiger aan 
doen. Wel hielp hij een aantal jaren nog een collega, die een winkel had 
in het centrum van Amsterdam. Intussen vond hij ook nog tijd om te 
blijven sporten en dat doet hij ook na z’n pensionering nog altijd fanatiek: 
zwemmen, fietsen (op de racefiets) en biljarten (als dat een sport is…). 
Verder besteedt hij veel tijd aan zijn tuin en aan lezen (vooral literatuur 
en geschiedenis). En natuurlijk vraagt het onderhoud van huis en erf 
nogal wat aandacht. 

Kiprollade voor de voedselbank… 
Merkwaardigerwijze was de biljartvereniging er de oorzaak van dat Jacob 
bij de voedselbank terechtkwam! Elk jaar krijgen de leden van die club in 
de week vóór de Kerst een aardigheidje. In 2014 was dat een kiprollade. 
Nu eten Jacob en Anke bijna alles, maar beslist geen kip. Dus zei Anke: 
“Breng ‘em maar naar de voedselbank!” Dat deed Jacob en zo raakte hij 
aan de praat met coördinator Han Neef. Jacob had een paar jaar als 

 

Berichten van: 

 
Het Stichtingsbestuur 

Benefiet tennistoernooi 

Op zaterdag 24 februari 

organiseerde tennisschool All-in een 

benefiettoernooi ten bate van de 

voedselbank. De ruim veertig 

tennissers sloegen samen maar liefst 

ruim € 2.300.- bij elkaar die avond. 

De voedselbank heeft er inmiddels 

nieuwe rollerbanen voor kunnen 

kopen hetgeen het vullen van de 

manden en het uitgeven van het 

voedsel op vrijdag sterk 

vergemakkelijkt. 

Daling aantal klanten 

Het aantal klanten dat in 2018 

gebruik maakt van de diensten van 

de voedselbank West-Friesland is 

langzaam dalende. Onze Westfriese 

voedselbank is niet meegegaan in de 

landelijk voorgestelde verruiming 

van toekenningscriteria per 1 januari 

2018. Er zijn geen aanwijzingen dat 

er ten gevolge van dit beleid extra 

afwijzingen hebben plaatsgevonden. 

De daling kan eerder worden 

toegeschreven aan een geleidelijk 

herstel na de crisis. 

Supermarktacties 

Zaterdag 21 april werd de eerste 

winkelactie van dit jaar gehouden bij 

supermarkt Deen in Avenhorn. Deze 

inzamelingsactie was noodzakelijk 

omdat de voorraad in het magazijn 

veel lege plekken liet zien. Op   



vrijwilliger gewerkt bij het Museum van de Twintigste Eeuw. Hij was daar 
recent mee gestopt en stond best open voor een klus bij de voedselbank. 
Op dat moment was er behoefte aan een chauffeur voor de bestelwagen; 
dat werd Jacob dus. 
In het najaar van 2015 kwam de certificering van de voedselbanken aan 
de orde. Er werden nogal pittige (volgens sommigen zelfs pietluttige) 
eisen gesteld op het gebied van voedselveiligheid en magazijnbeheer. 
Han wist dat Jacob in de ijzerwarenwinkels veel magazijnervaring had 
opgedaan en vroeg hem om van de bestelwagen over te stappen naar 
het magazijn om daar de nodige puntjes op de i te zetten. 

De ordening van het magazijn 
Er komt heel wat bij kijken om zo’n voedselbankmagazijn te ordenen en 
op orde te houden. Vooral omdat de voedselbank nu eenmaal een 
vrijwilligersorganisatie is en er dus elke week allerlei verschillende 
mensen “iets in het magazijn te doen hebben”. Er komen de hele week 
door artikelen binnen uit inzamelingen van kerken, scholen, verenigingen 
en particulieren. Dat moet worden gesorteerd en geordend opgeslagen, 
rekening houdend met de THT-datum (THT = tenminste houdbaar tot), 
maar ook met de verpakking, de pakketgrootte en de kwaliteit. Niet 
iedereen hanteert daarbij dezelfde criteria en niet iedereen is even 
secuur…  
De maandag is Jacob’s vaste werkdag. Hij begint met het op orde 
brengen van alles wat er in de afgelopen week is binnengekomen. 
Vervolgens wordt er bekeken welke artikelen in aanmerking komen voor 
de uitgifte in de nieuwe week. Dat wordt 
nauwkeurig genoteerd in een ordner om 
overzicht te houden over de afwisseling in 
de verstrekkingen van week tot week. Er 
moet altijd een volledig pakket, zowel 
voor ontbijt als voor de warme maaltijd, 
worden aangeboden. Samen met zijn 
maat Lenno gaat Jacob dan de artikelen 
in de kratten leggen. Een hele klus, want 
bij elk artikel gaat het om zo’n 175 stuks! 

Training Voedselveiligheid  
Vorig jaar deed Jacob bij de landelijke 
organisatie van voedselbanken de Training Voedselveiligheid, waarin o.m. 
aandacht wordt besteed aan zaken als persoonlijke hygiëne, 
ongediertebestrijding, koelketenborging, houdbaarheid, ompakken, etc., 
etc. Ook ontvangt hij regelmatig actuele adviezen en richtlijnen van het 
hoofdkantoor. 

Verantwoordelijk en accuraat  
Buiten zijn vaste werkdag is er voor 
Jacob wel eens aanleiding om op z’n 
racefiets even langs te gaan bij de 
voedselbank om wat bij te sturen of op 
te vangen. Na een winkelactie is er 
zoveel nieuwe aanvoer, dat Jacob op 
zondag alvast aan het ordenen slaat, 
omdat hij er anders op maandag niet 
doorheen zou komen. Over 
verantwoordelijkheidsbesef gesproken! 
Onze voedselbank mag best trots zijn 
op deze accurate magazijnmeester, die 
zich ook inspant om zijn 
medevrijwilligers “bij de les te houden” 
waar het om voedselveiligheid en 
ordelijkheid gaat.

dezelfde dag  hielden vrijwilligers 

van de Parochie Spanbroek een 

inzameling bij de supermarkt Deen 

in Spanbroek. Op beide plaatsen 

werd een mooie dagopbrengst 

gerealiseerd. 
 

 

 

Van de Werkvloer 

Nieuwe medewerkers 

De afgelopen periode hebben we een 

paar nieuwe medewerkers mogen 

verwelkomen: 

- Toon Knol (vrijdag 

in de hal in Hoorn) 

- Daan Karnabrata (al 

enige tijd actief als 

chauffeur) 

- Pieter Heemsbergen 

(DEEN-project) 

Allen veel plezier 

gewenst bij het werk 

voor de Voedselbank. 

Ontwikkeling klantenbestand 

Het aantal klanten daalt langzaam. 

Op 1 juni jl. had de Voedselbank 

154 huishoudens als klant, terwijl 

we het jaar begonnen met 178. 

De verdeling over de uitdeelpunten 

is nu: 

Hoogwoud 6 huishoudens, 

Bovenkarspel 30 huishoudens, 

Medemblik 16 huishoudens, 

Hoorn 102 huishoudens. 

Inzamelacties 

De toneelgroep DVV Wogmeer 

heeft in mei een theater voorstelling 

opgevoerd over zwervers die onder 

een brug leven. Deze theater-

voorstelling was gekoppeld aan een 

inzameling van houdbare producten 

voor de Voedselbank. Een leuke 

inzameling die veel heeft 

opgebracht. 

De RK Basisschool De Wingerd in 

Zwaag heeft een project op school 

gehad waarbij zij zelfgemaakte   

Een pagina van de ordner, waarin 

Jacob elke week de artikelen noteert. 



En de paprika’s...  

die komen van 

Barendse DC  
Het bedrijf Barendse DC produceert op een 

duurzame manier oranje en gele paprika’s 

in NH-Noord, heel veel paprika’s! Vorig jaar 

maar liefst 26 miljoen stuks en die komen 

van 420.000 planten. Een onvoorstelbare 

hoeveelheid! In het seizoen valt er vaak 

ook wat af voor de Voedselbank. Voor 

Voedselpraat brachten we een bezoek aan het kassencomplex en spraken 

we met Leon Barendse, één van de oprichters en huidige eigenaar van dit 

prachtige familiebedrijf, gevestigd op Agriport A7. 

Ontwikkeling 

De heer Barendse vertelt dat hij samen met zijn broer in 1986 in Poeldijk 

in het Westland is begonnen met het telen van oranje paprika’s, het 

bedrijf was toen nog maar 2 hectare groot. In 2000 groeide het bedrijf 

door de samenwerking met een ander bedrijf tot ruim 6 hectare en ging 

het bedrijf zich ook bezighouden met het sorteren en verpakken van de 

paprika’s. De volgende stap was  de uitbreiding naar 9 hectare kassen 

maar het bedrijf liep daarmee wel tegen de grens aan van wat op de 

oude locatie mogelijk was.  

Schaalvergroting 

Verdere schaalvergroting was echter nodig om het bedrijf 

toekomstbestendig te maken. De heer Barendse: ‘In 2006 werd ik 

gewezen op de mogelijkheid om op het nieuwe Agriport A7 grond te 

kopen, we waren direct enthousiast van de mogelijkheden daar. De 

eerste 19 hectare kas zijn in 2007 opgeleverd en in 2008 konden de 

eerste paprika’s al worden geoogst’. Het was wel een hele stap van het 

Westland naar Noord-Holland-

Noord en daarom hebben we in 

eerste instantie ons bedrijf in het 

Westland aangehouden maar in 

2013 is die vestiging afgestoten’.  

De teelt 

Het bedrijf is continu aan het 

innoveren  en op zoek naar 

optimale rassen, waarbij gekeken 

wordt naar productkwaliteit, 

smaak, vorm en gevoeligheid 

voor ziekten. In november 

worden de jonge planten in de 

kas geplant, vanaf maart kan er dan 

geoogst worden. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van 

automatisering, zoals de zelfsturende karren waarin de oogst terecht 

komt en die zich met behulp van sensoren een weg zoeken naar de 

uitgang. Het planten, het onderhoud van de planten en het plukken is 

wel puur handwerk. Het bedrijf doet het in de rustige winterperiode met 

40 mensen en met 85 in de drukkere tijd. De paprika’s worden ter 

plaatse gesorteerd en verpakt. Opvallend is dat 85% van de oogst 

hapjes verkochten met de 

boodschap: ‘Wij hebben nu heerlijke 

hapjes, die we zonder probleem 

kunnen betalen, maar dit geldt niet 

voor iedereen’.  

 
De opbrengst was € 429,82 !! 

Nieuwe leveranciers 

Tuinvereniging Sijbekarspel/ 

Benningbroek gaat op een stuk 

grond van 200 vierkante meter 

speciaal voor de voedselbank 

biologische groente kweken. 

De nieuwe zorgboerderij Giegel in 

Nibbixwoud zal m.i.v. juni eieren 

gaan leveren aan de Voedselbank. 

Wij zijn heel blij met deze nieuwe 

leveranciers. 

Nieuwe privacyregels 

Met ingang van 25 mei 2018 is de 

nieuwe Europese privacyregelgeving 

van kracht geworden waar ook 

Voedselbanken mee te maken 

krijgen. De afgelopen periode 

hebben we onze regels aangepast 

aan de nieuwe wetgeving. Op onze 

website staat inmiddels een nieuwe 

privacyverklaring en we hebben 

vastgelegd welke persoonsgegevens 

we registreren en voor hoelang. 

Zonder toestemming van 

betrokkenen zullen wij geen 

gegevens delen met anderen.  In de 

komende periode zullen ook de 

medewerkers worden geïnformeerd 

over de nieuwe regels. Er verandert 

overigens niet zo heel veel omdat we 

altijd al veel aandacht hadden 

voor privacy. 
 

Paprikaplanten in eindeloze rijen. 



wereldwijd wordt geëxporteerd. In Nederland worden de winkels van 

Jumbo voor een deel voorzien van paprika’s van het bedrijf. 

Milieuvriendelijk en Duurzaam 

Het bedrijf heeft  bij de teelt van 

de paprika’s milieuvriendelijkheid 

hoog in het vaandel. De teelt 

vindt plaats in gesloten 

systemen waardoor de energie 

zo efficiënt mogelijk wordt 

gebruikt en de milieubelasting 

minimaal is. Het gebruikte water 

wordt hergebruikt en ziekten 

worden biologisch bestreden, 

onder meer door het inzetten 

van speciale insecten. Barendse 

is trots op het milieukeurmerk dat 

aan hen is verleend.  

Sinds 2014 maakt het bedrijf naast het gebruik van warmtekracht-

koppeling ook gebruik van aardwarmte. De heer Barendse: ’voor een deel 

was de keuze voor het duurzaam energie opwekken ook noodzaak omdat 

we minder afhankelijk willen zijn van de grillen van de energiemarkt.  Op 

een diepte van 2,8 kilometer wordt nu aardwarmte omhoog gepompt. 

Onze kassen worden voor de helft met deze aardwarmte verwarmd. Meer 

kan niet omdat omdat we ook CO2 nodig hebben voor de groei van onze 

planten. We kunnen daarom helaas nog niet zonder fossiele 

brandstoffen. Ook wordt elektriciteit geproduceerd, voor een deel wordt 

dat gebruikt in ons bedrijf, maar het grootste deel wordt teruggeleverd 

aan het net waardoor ruim 10.000 huishoudens worden voorzien van 

elektriciteit’. Dat het bedrijf innovatief is blijkt ook uit de vele bezoekers 

die het bedrijf jaarlijks trekt. Vorig jaar waren dat maar liefst 7.000 

mensen, afkomstig uit veel verschillende landen.  

Voedselbank 

 In 2008 is het eerste contact 

met de Voedselbank gelegd 

maar omdat de paprika’s toen 

ter plaatse nog niet werden 

gesorteerd en verpakt was het 

niet mogelijk om te leveren 

aan de Voedselbank. Dat 

veranderde in 2013 en sinds 

die tijd halen we van tijd tot 

tijd een partij paprika’s op. 

Deze voldoen qua vorm niet 

aan de norm die andere 

afnemers stellen maar de 

smaak en de kwaliteit zijn 

prima. De heer Barendse: ‘Het 

is fijn  dat we op deze manier 

ook iets kunnen doen voor de 

mensen die afhankelijk zijn van 

de Voedselbank. 

 

 

Weer groen 

Zoals de meesten al weten zijn we 

‘geslaagd’ voor de audit van Senz in 

het kader van Voedselveiligheid.  

We behaalden een fraaie 9! Onze 

klanten en leveranciers kunnen er 

dus nog steeds op vertrouwen dat het 

bij ons wel goed zit qua 

voedselveiligheid. 

 

 

 

Van de Stichting Vrienden 

Voor wie het nog niet weet 

De Stichting Vrienden van de 

Voedselbank, de donateurs-

organisatie van de Westfriese 

Voedselbank, is opgericht om ervoor 

te zorgen dat het werk van onze 

voedselbank een stabiel en 

duurzaam financieel fundament 

heeft. Zo kan het bestuur van de 

Stichting Voedselbank zich 

concentreren op het uitvoerende 

werk zonder zich bezig te hoeven 

houden met de geldwerving. De 

Vriendenstichting bemoeit zich niet 

met het beleid van de voedselbank; 

ze heeft uitsluitend een 

ondersteunende rol. 

Nieuwe penningmeester 

In de vorige Voedselpraat werd al 

gemeld, dat onze penningmeester 

Cees Olbers besloten had af te 

treden om zijn energie aan andere 

bezigheden te besteden. We zullen 

Cees missen; hij was niet alleen zeer 

kundig en accuraat als financieel 

administrateur, maar had ook een 

constructieve inbreng, vaak met 

humor gekruid, in de 

bestuursvergaderingen. Het zoeken 

naar een geschikte opvolger kostte 

nogal wat tijd en moeite. Totdat ons 

bestuurslid Marloes Oost-Sneek te 

kennen gaf, dat ze het 

penningmeesterschap er wel bij 

wilde doen. Dat was een mooie 

verrassing! Zij maakt al een aantal 

De planten krijgen voeding met een 

gesloten systeem. 

Leon Barendse bij de paprika's die naar 

de Voedselbank gaan. 



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 van de Noord-Hollandse voedselbanken. Het derde ging 
over allerlei inzamelingsacties van kerken, scholen en particulieren. 
In dit nummer vertellen we over de winkelacties die we als voedselbank 
enkele malen per jaar zelf organiseren in Westfriese supermarkten. 

4. Onze winkelacties  
In het vorige artikel van deze reeks werd al gemeld dat we in de grote 

hoeveelheden voedsel die allerlei bedrijven aanleveren, een aantal artikelen 

missen, die toch echt thuishoren in “een volledig voedselpakket” zoals we dat 

aan onze klanten willen aanbieden. Het gaat om houdbare voeding zoals 

pasta en rijst, koffie en thee, jam, pindakaas en hagelslag, 

pannenkoekenmeel, stroop en houdbare melk, vlees in blik en blikken soep. 

De inzamelingsacties, waar het in het vorige artikel over ging, brengen niet 

voldoende van deze artikelen binnen om aan de behoefte te voldoen. Dus 

organiseert de voedselbank regelmatig winkelacties op zaterdagen. Meestal 

in twee supermarkten tegelijk zijn we met een ploegje mensen actief om het 

winkelend publiek te vragen iets extra te kopen en dat af te staan aan de 

voedselbank. 

De organisatie 

Vooraf maakt onze Coördinator Winkelacties de nodige afspraken met de 

manager van de winkel. Allereerst over het assortiment dat we in die winkel 

gaan inzamelen. De manager zorgt dat hij een ruime voorraad van die 

artikelen bestelt, want de ervaring leert dat we op zo’n dag per winkel zo’n 

1000 tot 1500 artikelen inzamelen. Het moet een gevarieerd assortiment zijn, 

zodat de mensen voldoende keus hebben; zowel wat ze willen geven als wat 

ze eraan willen besteden. Ook wordt afgesproken op welke plek in de winkel 

we ons eigen “voedselbankwinkeltje” mogen inrichten; de plek waar de 

mensen hun keuze kunnen maken. Ze doen de artikelen bij hun eigen 

boodschappen in het karretje en rekenen alles af bij de kassa. Achter de 

kassa staat de inzamelingstafel, waar ze de gekozen artikelen afleveren. 

Een winkelactie loopt meestal van 9.00 

uur tot 16.30 uur. Er wordt gewerkt in 

drie ploegen van 2½ uur. Een ploeg 

bestaat uit vijf personen: één om bij de 

ingang van de winkel de mensen aan te 

spreken, hun medewerking te vragen 

en zo nodig de werkwijze uit te leggen; 

twee om het eigen “winkeltje” te 

bemensen, de mensen te begeleiden bij 

het maken van hun keuze en hun 

vragen te beantwoorden; èn twee om 

bij de inzameltafel de artikelen in 

ontvangst te nemen en te sorteren. Van 

deze laatste twee zorgt één er ook voor 

dat “het winkeltje” regelmatig wordt 

bevoorraad. 

Voor een winkelactie zijn dus per winkel 15 vrijwilligers nodig. Daar komen 

nog twee sterke mannen op de bestelwagen bij om gedurende de dag de 

ingezamelde goederen van de winkels naar de voedselbank te brengen. En 

tenslotte is er in de voedselbank een ploegje mensen in touw om de  

jaren deel uit van ons bestuur met 

als specifieke taak het onderhoud 

van de website van onze 

voedselbank; een klus die veel 

accuratesse vereist.  

We hebben er alle vertrouwen in, dat 

ook de financiële administratie bij 

Marloes in goede handen zal zijn. 

Weinig presentaties 

Een belangrijke rol van de Stichting 

Vrienden is het verzorgen van 

activiteiten op het gebied van 

publiciteit en PR. In de loop der 

jaren zijn er talloze informatieve 

presentaties over het 

voedselbankwerk gehouden voor 

vrouwenverenigingen, serviceclubs, 

kerken, scholen, ouderenbonden en 

andere groepen. De laatste tijd 

komen er nog maar weinig 

aanvragen binnen voor zulke 

presentaties. Dat vinden we jammer, 

want – ook al is de voedselbank zo 

langzamerhand een vertrouwd 

begrip geworden in onze 

samenleving – er leven nog tal van 

misvattingen over de aard en 

omvang van het voedselbankwerk. 

Voorlichting over de noodzaak, de 

werkwijze en de nieuwste 

ontwikkelingen blijft van belang. 

Lezers van Voedselpraat doen er 

goed aan als ze daarvoor eens 

aandacht vragen in de vereniging, 

kerk of school waar zij bij betrokken 

zijn!  

Afspraken voor een presentatie 

kunnen worden gemaakt met 

secretaris Jan van Holten: 

0229 -572 399 of 

voedselbankwfr@gmail.com.  

De artikelen worden dankbaar in 
ontvangst genomen bij de inzameltafel. 

mailto:voedselbankwfr@gmail.com


goederen te ontvangen, te sorteren en in de schappen te zetten. Om op een 

zaterdag in twee winkels actie te kunnen voeren heeft de Coördinator 

Winkelacties dus zo’n 35 vrijwilligers nodig! Soms is er voldoende aanbod van 

vrijwilligers om drie winkels te bemensen. Dan zijn er dus meer dan 50 

mensen actief om alles goed te laten lopen. 

Hartverwarmend 

In het algemeen kun je zeggen dat de reacties van het winkelend publiek in 

West-Friesland hartverwarmend zijn. Natuurlijk krijgen we ook negatieve 

reacties te horen, vaak berustend op een onjuist beeld van wat de 

voedselbank is en doet. De vrijwilligers gaan daarover niet in discussie. Wèl 

wordt er serieus ingegaan op vragen van mensen die meer inzicht in het hoe 

en waarom van de voedselbank willen hebben. In de beginjaren van ons 

werk kregen we bij de winkelacties veel meer negatieve reacties dan 

tegenwoordig. Blijkbaar is alle publiciteit en voorlichting door de jaren heen 

effectief geweest. 

Onze nieuwe coördinator winkelacties 

Martin Bergevoet was de afgelopen 24 jaar directeur 

van de Montessori Basisschool ‘De Flierefluiter’ in 

Zwaag. Nu hij met pensioen is, heeft hij meer tijd voor 

zijn hobby’s (tuinieren, koken en volleyballen), maar 

daarnaast wil hij ook graag meer energie steken in zijn 

betrokkenheid bij de voedselbank. Martin en zijn vrouw 

Marijke zijn al jarenlang trouwe medewerkers aan de 

winkelacties. Vanaf nu neemt hij de coördinatie op 

zich. Wie wel eens wil meehelpen bij zo’n actie kan 

contact met hem opnemen, hetzij per e-mail 

(m.bergevoet@kpnmail) of per telefoon (06 – 5462 0229). 

Martin vertelt je graag alles wat je weten moet om mee te helpen. 
 

 

 

 
 

Het volgende nummer van Voedselpraat 

verschijnt in oktober 2018. 

 
 
 

Berichten van 

Voedselbanken Nederland, 

Aandacht 

Voedselbanken Nederland heeft 

voorgesteld voortaan de derde week 

van oktober te bombarderen tot 

“Week van de voedselbanken”. In 

deze week vallen traditiegetrouw al 

Wereldvoedseldag op 16 oktober en 

Wereldarmoededag op 17 oktober. 

Voor de voedselbanken lijkt het op 

diverse fronten interessant om op 

deze twee internationale dagen in te 

haken, door bv. een open dag te 

organiseren. Het plan is om dit 

landelijk met media aandacht te 

enthousiasmeren. 
 

 

 
 

 

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 

Onze 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 
Marloes Oost-Sneek, 

penningmeester 
Henk Schouten, red. Voedselpraat 

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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