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In gesprek met 

Marloes 
van de ‘Vrienden van 

de Voedselbank WF’ 
Veel vrijwilligers kennen haar niet 
eens, want Marloes Oost-Sneek is 
niet zo vaak in de voedselbank 
aanwezig. Toch is ze al meer dan 
zeven jaar actief als “vrijwilliger 
achter de schermen”; een trouwe 
medewerkster. 

Marloes groeide op in Blokker, waar ze in 1985 werd geboren als zusje 
van twee oudere broers. Ze voelt zich een echte Blokkerse, al woont ze 
nu in de wijk Bangert-Oosterpolder, die volgens de preciezen bij Zwaag 
hoort. Na haar eindexamen aan het Oscar Romero ging ze naar Den 
Haag om daar een Engelstalige HBO-opleiding Marketing te doen; een 
internationaal georiënteerde opleiding, die haar de kans bood om een 
half jaar in Chili te studeren en stage te lopen in Engeland. 
Toen ze was afgestudeerd, vond ze werk in Amsterdam en betrok al 
gauw een woning in De Pijp. Ze werkte bijna tien jaar als marketeer bij 
‘Aprimo’, een Amerikaans softwarebedrijf. 
In 2008 leerde ze Richard Oost kennen en een jaar later gingen ze 
samenwonen, eerst in een klein Amsterdams appartement, maar al gauw 
in een gloednieuwe woning aan de Hoge Weere in (of in elk geval héél 
dichtbij) Blokker. Hun relatie werd in 2013 bekroond met een huwelijk en 
in 2015 met de geboorte van hun zoon Vito, die twee jaar later een 
broertje kreeg: Davi. Intussen had Marloes een andere baan gevonden. 
Ze doet nu de marketing voor Seed Processing Holland in Enkhuizen, een 
technisch bedrijf, dat machines levert aan zaadveredelingsbedrijven. 
Graag zou ze ooit nog eens als professional de marketing verzorgen voor 
een Goed Doel. Maar haar belangrijkste ambitie is: een goede moeder 
voor haar kinderen te zijn. Marloes en Richard houden van reizen en van 
skiën. Een wintersportvakantie hoort erbij en dit najaar maken ze als 
gezin drie weken een reis door de Verenigde Staten! 

Vriendin van de Voedselbank West-Friesland 
Toen Marloes in 2011 weer in het Hoornse was neergestreken, ging ze op 
zoek naar een stukje “ideëel vrijwilligerswerk” om zich in haar vrije tijd 

 

Berichten van: 

 
Het Stichtingsbestuur 

Opheffing nabij?? 

Het aantal klanten dat in 2018 

gebruik maakt van de diensten van 

de voedselbank West-Friesland blijft 

gestaag dalen. Na een piek in het 

klantenbestand aan het einde van de 

crisis rond de 300 huishoudens, 

startten wij in 2018 met 178 klanten. 

Inmiddels is dit aantal gezakt naar 

120. Deze tendens is overigens 

volledig in lijn met de landelijke 

genoteerd door Voedselbanken 

Nederland. De verwachting dat we 

uiteindelijk overbodig zullen 

worden, is echter niet realistisch. 

Naast samenleving brede en 

economische factoren, vormen 

persoonlijke redenen namelijk ook 

vaak de reden voor financiële nood 

en noodzaak tot voedselhulp.  

 

Supermarktacties 

Ze blijven nodig om de voorraad 

houdbare artikelen aan te vullen om 

zo de diversiteit binnen het 

voedselpakket te waarborgen: de 

publieke supermarktacties. Op 22 

september is er weer één gehouden 

in Hoorn en op de zaterdagen 17 

november en 8 december staan er   



nuttig te maken voor de samenleving. De voedselbank sprak haar aan 
omdat het een concreet stuk hulpverlening is aan mensen in de eigen 
Westfriese leefomgeving. Er volgde een gesprek met Han Neef en 
Marloes bleek precies de nodige expertise in huis te hebben om onze 
voedselbank online te gaan promoten: op de social media Facebook en 
Twitter. Al gauw kwam het onderhoud van de website daarbij. Intussen 
heeft ze al twee keer een totale renovatie van de website gerealiseerd. 
Al dat werk kon ze thuis doen; handig, maar ook een beetje “eenzaam”; 
ze kreeg wel de nodige informatie van de voedselbank, maar van echte 
betrokkenheid was weinig sprake, al deed ze regelmatig mee met de 
winkelacties, waardoor ze ook andere vrijwilligers leerde kennen. In 2012 
werd haar gevraagd mee te doen in het bestuur van de Stichting 
Vrienden van de Voedselbank om haar betrokkenheid bij de organisatie 
te versterken. Deze donateursorganisatie verzorgt voorlichting over het 
voedselbankwerk voor o.m. vrouwenverenigingen, serviceclubs, scholen 
en kerken. Zo raakte Marloes meer betrokken bij allerlei aspecten van het 
reilen en zeilen van de voedselbank. Binnen het bestuur van de Vrienden 
heeft ze met haar kennis op het gebied van marketing een goede 
inbreng; zo was bijvoorbeeld het plaatsen van een donatiemodule op de 
website een idee van haar. Nu ze kort geleden ook penningmeester van 
de Vriendenstichting is geworden, kunnen we haar gerust een onmisbare 
schakel in de organisatie noemen. 

Ideeën en perspectieven  
We vroegen Marloes naar de indrukken die ze opdeed in haar contacten 
binnen de voedselbank. Ze is vooral onder de indruk geraakt van de 
professionele manier waarop onze vrijwilligersorganisatie wordt gerund 
en van de positieve mentaliteit 
van de ploeg vrijwilligers. Het 
viel haar wel op dat de leeftijd 
van de meeste vrijwilligers 
veel hoger is dan die van haar! 
Ze is echt “het jonge meisje” 
tussen al die senioren! Wat ze 
overigens helemaal niet erg 
vindt.  
In de beginperiode was ze erg 
verrast dat ze nogal eens 
negatief-kritische reacties te 
horen kreeg als ze in haar 
kennissenkring vertelde dat ze 
werk voor de voedselbank 
deed. Ook bij de winkelacties 
hoorde ze zulke afkeurende 
geluiden uit het publiek. 
Duidelijk was, dat zulk 
commentaar bijna altijd op 
onwetendheid en een foutieve voorstelling van zaken berustte. De laatste 
jaren lijkt het imago van de voedselbank bij het grote publiek trouwens 
aanzienlijk verbeterd te zijn. 

Onze voedselbank staat er goed voor. Zowel de voedselvoorziening als de 
financiën staan op een behoorlijk peil en zelfs de grote toeloop in de 
crisisjaren hebben we goed doorstaan. Marloes ziet de toekomst dan ook 
met vertrouwen tegemoet. 

Op de vraag of er in de toekomst nog een voedselbank nodig zal zijn, 
zegt ze: “Tja, het zou heel mooi zijn als we de voedselbank konden 
sluiten omdat ‘ie niet meer nodig was. Maar dat zie ik niet gebeuren. Er 
zullen altijd weer mensen tussen de wal en het schip terecht komen. Dan 
is het belangrijk dat de voedselbank er is om hen door de ergste 
problemen heen te helpen”. 

weer twee op het programma. 

Hopelijk doen er voldoende 

vrijwilligers mee om ze weer tot een 

succes te maken. 

 

Voedselsteun 

De stellingen van de voedselbank 

werden voor deze zomer weer flink 

aangevuld met houdbare producten 

uit de opbrengst van de 

banketstavenactie die elk jaar wordt 

georganiseerd door de Lions Club 

Hoorn Velius. Het thema van de 

actie “Help de Voedselbank de 

zomer door” is zeker geslaagd. 

Immers, in de zomermaanden 

kunnen we geen supermarktacties 

houden omdat er dan veel 

vrijwilligers op vakantie zijn. 

Dankzij de banketstavenactie 

kunnen we onze klanten ook in de 

zomermaanden volwaardige  

voedselpakketten aanbieden.  

In de komende novembermaand 

loopt de nieuwe ronde van de 

banketstavenactie. Graag bevelen we 

deze actie hartelijk aan bij de lezers 

van Voedselpraat. 

Elke maand weer komen de kerken 

die meedoen met de actie “Product 

van de maand” met een mooie 

opbrengst. Wekelijks worden er 

artikelen ingezameld en aan het eind 

van de maand afgeleverd bij de 

voedselbank. Tassen vol worden er 

dan overhandigd. Een mooi initiatief 

van de kerken en dank voor de 

aandacht aan de medemens. 

 

Financiële steun 

Er kwamen de afgelopen tijd weer 

enkele mooie giften binnen.  

Zo ontvingen we € 900,- van de 

Rabobank West-Friesland met dank 

aan de Rabo klanten die op ons 

stemden. 

Een grote cheque van € 2500,- werd 

aangeboden door de Rotary Club 

Hoorn die deze gift bij elkaar golfde. 

Van de Stichting Lijsbeth Tijs 

ontvingen we een gift van € 500,-. 

Dank, dank, dank!  

Marloes met haar zoontjes Vito en Davi 
in hun huiskamer aan de Hoge Weere. 



Peijnenburg, 

ook goed in koekjes! 
 

De Peijnenburg vestiging in Enkhuizen levert al jaren met grote 

regelmaat koekjes aan onze Voedselbank. Reden genoeg om in gesprek 

te gaan met Pieter Veenstra, 

hoofd van het Bedrijfsbureau. 

Maar natuurlijk nemen we ook 

een kijkje in het bedrijf waar drie 

overheerlijke koeksoorten 

worden geproduceerd.  

Geschiedenis 

Koninklijke Peijnenburg is 

natuurlijk vooral bekend van de 

ontbijtkoek en bestaat al meer 

dan 130 jaar. De roots van het 

bedrijf in Enkhuizen liggen 

echter bij de Enkhuizer 

Koekfabriek die voor 1990 gevestigd 

was in de binnenstad van Enkhuizen. 

In dat jaar verhuisde het bedrijf naar de Oosterdijk in Enkhuizen en werd 

het ingelijfd bij Peijnenburg. In 2006 werd de combinatie samengevoegd 

met het Belgische ‘Lotus Bakeries’. Het bedrijf heeft meerdere 

vestigingen in Nederland en in het buitenland.  

Specialiteit 

In de vestiging in Enkhuizen 

worden glacé-koeken (beter 

bekend als de roze koek), 

jodenkoeken en de 

mergpijpjes gemaakt. De heer 

Veenstra: “De populaire 

koekjes van vroeger zijn 

eigenlijk nog steeds populair. 

Onze smaak verandert niet zo 

snel en is ook nog eens sterk 

afhankelijk van het land waar 

je vandaan komt. De glacé-

koek b.v. is nog steeds gewild 

en wordt eigenlijk alleen in 

Nederland gegeten”. 

Efficiency 

In Enkhuizen rollen per week 

maar liefst zo’n 200.000 

mergpijpjes van de band en 

van de glacé-koeken nog veel 

meer. Dat kan alleen als er 

sprake is van een efficiënte 

bedrijfsvoering, maar dat 

Berichten: 

 

Van de Werkvloer 

Vacatures 

Op dit moment zijn we dringend op 

zoek naar iemand voor de 

administratie (op vrijdagochtend). 

Daarnaast is nog behoefte aan een 

interieurverzorger voor de algemene 

ruimtes.  

 

Pizza Pronto 

Opnieuw denkt Pizza Pronto aan de 

Van Aalstweg aan de klanten van de 

Voedselbank. Wekelijks mogen we 

een aantal bonnen uitdelen voor 2 

gratis pizza’s. Geweldig! 

 

Peren 

De familie Schouten uit Abbekerk 

schenkt 500 kg peren aan de 

Voedselbank. Een jaarlijkse traditie 

waarbij het hele gezin wordt ingezet 

om peren te plukken. Veel dank! 

 

Kerken 

Diverse kerken zijn in deze 

‘oogstmaand’ actief met 

inzamelingsacties.  

Zo werd er een grote inzameling 

gehouden in de Nieuw Apostolische 

Kerk aan de Westerblokker, nadat 

een vrijwilliger van de voedselbank 

daar aanwezig was om over ons 

werk te vertellen.  

Ook in de Protestantse kerken van 

Medemblik, Wognum en Enkhuizen 

wordt een grote inzameling worden 

gehouden. Alle gevers van harte 

bedankt! 

 

Vrijwilligersavond 

Vrijdag 19 oktober is onze jaarlijkse 

vrijwilligersavond. Alle vrijwilligers 

zijn van harte welkom voor een  

Pieter Veenstra in de hal van 
Peijnenburg in Enkhuizen. 

De ‘roze-koeken’ rollen van de band… 

Héél veel roze koeken…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



neemt volgens de heer Veenstra niet weg dat het bedrijf blijft zoeken 

naar verdere stroomlijning van het proces. De (ver)nieuwbouw waar op 

dit moment aan wordt gewerkt kan daar een bijdrage aan leveren. 

 

Minder suiker 

Het bedrijf richt zich ook op het ontwikkelen van nieuwe producten of 

een andere 

samenstelling van 

vertrouwde 

producten. In de 

eerste categorie 

horen natuurlijk de 

Snelle Jelle zonder 

suiker maar ook 

Speculoospasta 

gemaakt van echte 

Lotus koffieleutjes. 

Veenstra: “De 

zoektocht naar 

minder suiker en 

minder E-

nummers is echt 

een trend die 

wordt ingezet 

vanuit de vraag 

van de 

consument. Het is 

echt een uitdaging 

om te kijken in 

hoeverre we 

minder suiker en 

toevoegingen 

kunnen gebruiken in onze producten met behoud van de kwaliteit, smaak 

en houdbaarheid’. 

Voedselbank 

Al vanaf 1990 levert Peijnenburg vanuit Enkhuizen regelmatig aan onze 

Voedselbank. Het gaat dan vooral om overproductie en restpartijen. 

Veenstra benadrukt dat het altijd gaat om lang(er) houdbare producten 

waarbij de THT-datum nog ver in de toekomst ligt. Maar Peijnenburg 

doet meer: vanuit een centrale vestiging in het land gaan ook regelmatig 

goederen naar distributiecentra van de Voedselbank zodat ook andere 

lokale Voedselbanken meeprofiteren. Voor Peijnenburg is dat de 

gewoonste zaak en daar zijn wij blij mee! 
 

 

 

 

gezellig en smakelijk samenzijn.  

Heb je abusievelijk geen uitnodiging 

ontvangen meld dit dan snel. 

 

Lamellen 

De voedselbank heeft een nieuw 

uiterlijk gekregen door nieuwe 

lamellen in het kantoor en de kantine 

en nieuwe gordijnen in de intake 

ruimte. Deze zijn betaald uit de 

schenking van de Rotary , 

opgebracht door het golftoernooi. 

 

Berichten: 

 

Van de Stichting Vrienden 

Een feestelijk gebaar 

Eén van onze trouwe donateurs 

vierde in augustus haar zeventigste 

verjaardag en tevens – samen met 

haar echtgenoot uiteraard – hun 

trouwdag. Het werd een mooi feest, 

maar ze wensten geen cadeaus te 

ontvangen. Wèl verzochten ze hun 

gasten een bijdrage voor de 

voedselbank te doneren. De gasten 

kregen een folder met informatie 

over onze voedselbank mee. De 

opbrengst van dit feestelijke gebaar 

bedroeg € 300,-. Hartelijk dank! 

Rondleiding 

Op 14 september mocht de secretaris 

van de Vriendenstichting een groep 

dames rondleiden in onze 

voedselbank. Het waren leden van 

de vereniging Freewheel, een aan de 

Rotary gelieerde vrouwenclub. De 

dames honoreerden de rondleiding 

met een gift van € 100,- voor de 

voedselbank. 

Een mooie gift 

Een paar dagen later, op 18 

september, was onze secretaris te 

gast bij een diner van de Rotary 

De mergpijpjes in productie…. 
 

…en het eindresultaat! 

Hallo Vrijwilliger! 

Heb je al banketstaven besteld voor de komende Sinterklaas? 

De bestellijst ligt bij de administratie! 

Ze zijn superlekker en de winst gaat naar de Voedselbank! 

Je doet toch ook (weer) mee?! 

Lions Club Hoorn Velius 



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 eerdere artikelen 

behandelden we achtereenvolgens: de bedrijven uit onze eigen regio die 

ons steunen (1), het distributiecentrum van de Noord-Hollandse 

voedselbanken (2), allerlei inzamelingsacties van kerken, scholen en 

particulieren (3) en de winkelacties die we organiseren in Westfriese 

supermarkten (4). Dit vijfde artikel gaat over een bijzondere leverancier: 

de stichting Manna, gevestigd in Alkmaar. 

5. De Stichting Manna – Werkgroep Schermer 

Als de groenten in uw supermarkt nog vers zijn, zien ze er puntgaaf uit: 
volle stronken broccoli, grote spruiten, oranje wortels zonder groen 
‘kapje’ en forse volle spitskolen; om maar wat te noemen. En de 
aardappels zijn mooi ovaalrond en van een handzaam formaat. Maar 
iedereen kan begrijpen dat er bij de boer ook kleine, smalle stronkjes 
broccoli groeien, dat veel wortels, doordat ze net iets boven de grond 
uitsteken, een groen kapje hebben gekregen, dat aardappels in allerlei 
formaten en vormen groeien en dat ook spruiten en spitskolen weleens 
wat kleiner uitvallen. Maar de supermarkten 
willen uitsluitend A-kwaliteit en dus kan de boer 
de geoogste B-kwaliteit aan de straatstenen niet 
kwijt, ook al is die wat smaak en gezondheid 
betreft beslist niet minder dan wat u in de 
supermarkt vindt. Elke week worden er in 
Nederland vele tonnen gezonde groente onder 
de grond geploegd, naar de vuilstort gebracht 
of aan het vee gevoerd omdat ze “niet mooi 
genoeg” zijn voor onze welvaartssamenleving…. 
Wat een verspilling! Met die trieste constatering 
begon in 2013 in de Schermer een mooi 
initiatief: diakenen van de Protestantse 
Gemeente richtten een werkgroep op: mensen 
die bij een aantal boerderijen de onverkoopbare 
groenten (B-kwaliteit) van het land haalden om 
ze aan te bieden aan de voedselbanken van 
Alkmaar, Hoorn en Purmerend. En dat sloeg 
aan! Want heel veel agrarische bedrijven geven 
het onverkoopbare deel van hun oogst liever 
weg dan dat ze die moeten onderploegen of als 
veevoeder gebruiken. De diaconale werkgroep 
werd al gauw een interkerkelijke stichting, die 
ook buiten de Schermer heel veel werk te doen 
kreeg. Even dreigde dit mooie initiatief aan z’n 
succes te gronde te gaan: logistieke en 
financiële problemen overschaduwden het 
project. Maar mede dankzij de hulp van een 
aantal kerken en van de Noord-Hollandse 
voedselbanken kwam alles op z’n pootjes terecht 
en kan de Stichting Manna nu elke week 
ongeveer 20 ton verse groente leveren aan de 
voedselbanken!

Clubs Hoorn en Enkhuizen en mocht 

daar een cheque van maar liefst 

€ 2500,- in ontvangst nemen, 

bestemd voor een aantal 

vernieuwingen in het kantoor van de 

voedselbank. Het bedrag was 

bijeengebracht door middel van een 

golftoernooi in juni. Hartelijk dank! 

 
 

Lijsbeth Tijsfonds 

Wel eerder mocht onze voedselbank 

giften ontvangen van het Lijsbeth 

Tijsfonds, gelieerd aan de gemeente 

Koggenland. Afgelopen maand 

verraste het fonds ons opnieuw met 

een mooie gift van € 500,-..  

Een lading spruiten wordt op de band gestort. 

Jac. Smit aan het stuur van de heftruck. 



Maandag werkdag 
In het gebouw waar ook de Voedselbank Alkmaar huist, heeft de 
Stichting Manna haar eigen hal met een grote koelcel, rollerbanen,  
lopende banden, een heftruck en al het overige materieel. Daarvoor was 
een investering nodig van € 50.000,-. De ruimte zelf wordt kosteloos 
beschikbaar gesteld door de gemeente Alkmaar.  
Op vrijdag en maandag wordt een vrachtwagen gehuurd om de groenten 
en aardappels op te halen bij de leveranciers. Het grote werk gebeurt op 
maandagmiddag: zestien vrijwilligers staan aan de drie lopende banden 
om het ondeugdelijke voedsel eruit te halen en het goede voedsel in 
kratten te doen en gereed te zetten voor vervoer naar de voedselbanken, 
die op dinsdag en woensdag met hun eigen vrachtwagens naar Alkmaar 
komen om de goederen op te halen. De grootste hoeveelheid gaat naar 
Rotterdam; niet alleen voor de voedselbank van die stad, maar ook om 
vandaaruit gedistribueerd te worden over een aantal andere 
voedselbanken in het land. De “klanten van het eerste uur” (de VB’s van 
Alkmaar, Hoorn en Purmerend) komen nog altijd hun portie zelf ophalen. 
De andere Noord-Hollandse voedselbanken worden bediend via het DC in 
Amsterdam. 

Het einde is nog niet in zicht! 
We spraken met de heer Jac. Smit, ooit de initiatiefnemer van de 
Werkgroep Schermer en nog altijd de drijvende kracht en de spil van de 
organisatie. Hij is blij met de manier waarop het nu allemaal draait en dat 
de financiële zorgen niet meer nijpend zijn, al zijn er nog altijd donaties 
nodig om de lopende kosten op te brengen. Denk aan de energierekening 
(de koelcel!) en de wekelijkse huur van de vrachtwagen. Het 
bankrekeningnummer van de stichting is: NL68 RABO 0311 2701 82.  
Binnen de huidige behuizing en logistieke mogelijkheden zit het werk van 
de stichting Manna Schermer wel aan z’n plafond. Er zijn weken waarin 
wel 30 ton voedsel beschikbaar gesteld wordt aan de voedselbanken. 
Toch zou er nog veel meer mogelijk zijn. Met de bedrijven van het 
agrarische Business Park Agriport A7 bijvoorbeeld heeft de stichting geen 
contact; eenvoudigweg omdat de uitbreiding die dat met zich mee zou 
brengen, niet op te vangen is. 
Maar het pionierswerk van Smit en zijn medewerkers is in het land niet 
onopgemerkt gebleven. Ongetwijfeld zal dit mooie initiatief op meerdere 
plaatsen in Nederland navolging gaan vinden. 
Vanouds is “het tegengaan van verspilling van voedsel” één van de 
doelstellingen van de voedselbanken. Daaraan wordt door de Stichting 
Manna een indrukwekkende bijdrage geleverd. 

Bijzonder Bericht: 

De volkstuinvereniging V.V.S.B. in 

Sijbekarspel heeft 200 m2 grond 

beschikbaar gesteld aan de 

voedselbank. Leden van de 

vereniging hebben er diverse 

groenten ingezaaid en er wordt nu 

volop geoogst voor het ‘Project 

Voedselbank’. Elke week worden 

flinke hoeveelheden verse groenten 

afgeleverd op de Verlengde 

Lageweg. Een prachtig initiatief! 

 

 

 
 

 

Meer weten over 

het werk van 

onze voedselbank? 

Ga naar 

www.voedselbankwf.nl 

 
 
 

Het volgende nummer 

van Voedselpraat 

verschijnt in januari 2019. 

 

 

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 
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