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In gesprek met  

Hannie 
Hannie Lochtenberg werd geboren in 
Amsterdam-Noord, een nogal dorps 
stukje van de grote stad. Ze groeide op 
in een katholiek gezin als enige meisje 
met twee broers. De katholieke 
levenswijze heeft haar nooit 
aangesproken. De volgzaamheid ervan 
past niet zo bij haar. En dat je de 

verantwoordelijkheid voor je daden kunt ontlopen door even te gaan 
biechten, dat stond haar tegen. Ze was nog jong toen ze afhaakte. Ze 
was ook nog jong toen ze trouwde; 18 jaar! “Dat moest wel, want we 
mochten niet hokken”, zegt ze lachend. Haar echtgenoot is Ed van der 
Hoek, óók vrijwilliger bij de voedselbank. Ze gingen wonen in Bos en 
Lommer; echt “de stad”. Maar het beviel niet; na ruim een jaar kochten 
ze een woning in Nibbixwoud, waar ze nog altijd wonen. 

Hannie en Ed hadden elkaar leren kennen bij de belastingdienst, waar ze 
allebei op kantoor werkten. Toen hun eerste kind geboren werd, stopte 
Hannie met werken; dat was in die tijd heel normaal. Maar toen hun 
jongste (ze hebben twee zoons) twee jaar oud was, kreeg Hannie “de 
kriebels”; niks mis met huishouden en voor de kinderen zorgen, maar om 
echt te leven had ze méér nodig. Ze ging de MEAO doen, de 
avondopleiding. Daar leefde ze op. “Ik kwam in een andere wereld 
terecht; van mensen met ambitie”. Toen ze met glans haar diploma 
haalde werd ze geselecteerd voor een opleiding tot 
computerprogrammeur. Een dagopleiding, dus er moest wat geregeld 
worden voor de kinderopvang. Ed ging een dag minder werken en de 
jongens konden op school overblijven, wat in Nibbixwoud heel 
ongebruikelijk was in die tijd. Na de opleiding kreeg Hannie een goede 
baan als programmeur bij de NMB (later opgegaan in ING-bank) in 
Amsterdam Zuid-Oost. Vier dagen per week. Zevenentwintig jaar heeft ze 
daar gewerkt, de laatste tien jaar als afdelingshoofd. Vroeg de deur uit, 
want de files waren fors. “Ach, daar wen je aan”, zegt ze nuchter; “Dat 
hoort er gewoon bij”. 

In 2014 ging Hannie met de VUT, maar niet echt om het rustig aan te 
gaan doen, want na de echtscheiding van hun zoon, waarbij de kinderen 
aan hem werden toegewezen, namen Ed en Hannie veel 

 

Berichten van: 

 
Het Stichtingsbestuur 

Ook met de feestdagen 

December is traditioneel een hele 

drukke maand voor de 

voedselbank. Particulieren en 

organisaties denken die tijd extra 

aan hun medemens en zijn bereid 

extra te schenken. Wij ontvingen 

voor onze klanten specifieke 

kerstpakketten, maar ook 

feestelijk voedsel en geschenken. 

Ondanks de traditionele 

kerstdrukte was onze 

voedselbank ook in de twee 

feestweken gewoon open om de 

klanten van voedsel te voorzien. 

Dit ondanks de sluiting van de 

meeste collega voedselbanken en 

het regionale distributiecentrum 

in Amsterdam. Met dank aan 

onze vrijwilligers! 

 

Supermarktacties 

De winkelactie op zaterdag 17 

november heeft in totaal 2150 

artikelen opgeleverd. De 

traditionele decemberactie op 

zaterdag 8 december bij drie 

supermarkten (Deen Bangert 

Oosterpolder, Deen Blokker en 

Albert Heijn Hoorn) was zelfs 

goed voor meer dan 3000   



verantwoordelijkheid op zich in de zorg voor hun twee kleinkinderen. 
Dankzij het feit dat de zoon ook in Nibbixwoud woont, gaat het nu al vijf 
jaar prima met twee thuisadressen voor de kids. En Hannie geniet ervan: 
“Ze houden je jong!” 
Ed en Hannie mogen graag reizen en trekken. Toen ze de kinderen nog 
thuis hadden, trokken ze – eerst met de tent en later met de caravan – 
heel Europa door; altijd “op de bonnefooi”. Later maakten ze veel verre 
reizen: Thailand, Nieuw Zeeland, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Kenya, 
noem maar op! Inmiddels hebben ze een camper aangeschaft. En 
komende zomer gaan ze naar IJsland. En met een groepje vriendinnen 
maakt Hannie elk jaar een korte trip naar één van de Europese 
hoofdsteden.  

Hannie en de voedselbank 
Al vóórdat ze met de VUT ging, raakte Hannie betrokken bij de 
voedselbank. Ed is wat ouder dan zij en was al eerder gepensioneerd. Hij 
vond een leuke vrijwilligersklus als voedselbankchauffeur. Toen er in de 
zomer een tekort aan vrijwilligers op de (altijd drukke) vrijdagmorgen 
ontstond, vroeg hij Hannie om te komen helpen; dat kon, want de vrijdag 
was bij de bank haar vaste vrije dag. 
Hannie vindt de voedselbank een heel sympathiek doel; het heeft beslist 
toegevoegde waarde voor mensen die het moeilijk hebben in onze 
samenleving. Ook door ervaringen in eerder vrijwilligerswerk (bij 
Humanitas), weet ze dat financiële problemen vrijwel altijd samenhangen 
met andere, vaak complexe sociale en/of psychische problematiek. Met 
geld los je dat niet op. Oók niet met voedsel, maar de voedselbank doet 
dan ook méér dan alleen voedsel geven. De intakers hebben ook 
aandacht voor de 
achterliggende problemen 
en verwijzen vaak door 
naar andere hulpverlening. 
Positief aan de voedselbank 
vindt Hannie ook, dat het 
werk voor 100 % door 
vrijwilligers wordt gedaan. 
In andere organisaties zie 
je vaak een wat moeizame 
verhouding tussen betaalde 
en onbetaalde 
medewerkers. Dat speelt bij 
de voedselbank niet, want 
niemand wordt betaald.  
Hannie begon destijds als 
invalster op de vrijdag. Dan 
komen de klanten hun voedselpakket ophalen. Met alle begrip voor de 
problemen die veel klanten nu eenmaal met zich meenemen, merkte ze 
toch dat het werken in het directe contact met de klant haar niet echt 
beviel. Ze stapte over naar de donderdag, waar haar taak bestaat uit 
inpakken en kratten vullen, veelal samen met haar maatjes Naard 
Waterval en Ella Wijnker. Dat werk doet ze nu al vier jaar en met veel 
voldoening. 

Verbeterpunten 
In grote lijnen is Hannie heel positief over de gang van zaken in onze 
Westfriese voedselbank. De hoeveelheid voedsel die we de mensen 
wekelijks kunnen meegeven is groot; veel groter dan bij de meeste 
andere voedselbanken. Toch zijn er ook een paar dingen die volgens haar 
beter zouden kunnen. 
Allereerst wat betreft de kwaliteit. Soms moet ze spullen inpakken die ze 
zelf niet zou willen eten; bijvoorbeeld te ver uitgeschoten spruiten. Dat is 
naar de klanten toe geen goed signaal. We moeten ze niet de indruk  

houdbare artikelen. Een mooie, 

maar broodnodige aanvulling op 

onze voorraad. 

 

Voedselsteun 

De banketstavenactie was ook dit 

jaar weer een grandioos succes. 

Ruim 4000 banketstaven zijn er 

verkocht door de Lions Club 

Velius Hoorn. Een enorme inzet 

van alle leden, dat dit mooie 

resultaat heeft opgeleverd. 

Hiervoor natuurlijk veel dank. 
 

 

 

Van de Werkvloer 

Ontwikkeling klantenbestand 

Het aantal klanten is de afgelopen 

periode verder afgenomen. Op 1 

februari stonden 123 huishoudens 

ingeschreven. Dat zijn er 18 

minder dan eind 2018. Voor een 

deel heeft dat te maken met het 

feit dat er in december niemand 

wordt uitgeschreven. Het 

klantenbestand in heel Noord-

Holland is het afgelopen jaar 

verminderd van 3.794 naar 3.685 

klanten. 

Normen Voedselbank 

De Voedselbank hanteert vanaf 

begin februari van dit jaar de 

landelijke normen. Dit betekent 

voor een 1-persoonshuishouden 

een netto-besteedbaar inkomen 

van € 225,--. Voor iedere persoon 

extra in het gezin komt er een 

bedrag bij van € 90,--. Voor de 

norm worden maximaal 4 

kinderen meegerekend. 

Inzameling 

De afgelopen periode zijn weer 

de nodige inzamelingsacties   

Hannie en haar maatje Naard bezig met 
het vullen van de kratten



geven, dat wat voor andere burgers wordt afgekeurd voor hèn nog goed 
genoeg is. Het moet toch mogelijk zijn om tegen leveranciers 'nee' te 
zeggen als de kwaliteit niet goed genoeg is. 
Een soortgelijk punt betreft de grote hoeveelheid (ongezonde) snoep die 
de voedselbank krijgt en doorgeeft. Ook daartegen mag wat Hannie 
betreft vaker ‘nee’ worden gezegd. De voedselbank is er tenslotte niet om 
de tandartsen meer werk te bezorgen! 
Een derde kritische opmerking betreft het gebruikte verpakkings-
materiaal. De groenten en aardappelen, die we van de Stichting Manna of 
rechtstreeks van de tuinders krijgen, wordt verpakt in de zogenaamde 
“hemdjes”, goedkope witte plastic zakken. Hannie heeft het bestuur erop 
gewezen dat deze verpakking erg belastend is voor het milieu en 
gevraagd om een oplossing. Inmiddels is het bestuur bezig hier een 
alternatief voor te zoeken. 
De kritische noten nemen niet weg dat Hannie haar werk voor de 
voedselbank met overtuiging en voldoening doet. Ze hoopt er nog lang 
mee door te kunnen gaan. Ja, want helaas zal de voedselbank nooit 
overbodig worden; hoe de toekomst van onze samenleving er ook uit 
gaat zien, altijd zullen er mensen zijn die tussen de wal en het schip 
vallen. Goed dat er dan een voedselbank is! 
 

 

 
 

Feestelijke taarten voor kinderen 
Saskia Haller is in 2015 begonnen met het bakken van heerlijke 
verjaardagstaarten voor kinderen van onze Voedselbank. Inmiddels 
zijn er honderden gebakken, ook voor klanten van andere 
Voedselbanken. Reden genoeg voor Voedselpraat om bij haar op 
bezoek te gaan. 

Begin 
Saskia heeft eigenlijk pas op een leeftijd van 40 jaar ontdekt dat het 
bakken van feestelijke slagroomtaarten heel leuk is. Saskia: ‘Ik ging te 
veel bakken om allemaal zelf op te eten en er waren ook te weinig 
verjaardagen in de familie. Op een gegeven moment was ik in een 
winkel in Nieuwe Niedorp die allerlei bakspullen verkoopt. Na een 
gesprek met de winkelier kwam ik zo 
maar op het idee om voor kinderen van 
de Voedselbank te gaan bakken. Ik heb 
van dichtbij meegemaakt hoe moeilijk 
het is voor ouders om hun kind een 
verjaardagstaart te geven  wanneer het 
ze financieel niet voor de wind gaat. Een 
verjaardagstaart valt dan al snel buiten 
het budget, terwijl het voor een kind wel 
belangrijk is om gewoon mee te  kunnen 
blijven doen in de maatschappij’.  

gehouden, zoals een grote 

inzameling door leerlingen van 

de scholen St. Bonifatius in 

Opmeer en ‘t Ruimteschip in 

Spanbroek, in samenwerking met 

de Sint Bonifatiuskerk in 

Spanbroek. Hartelijk bedankt! 

Puur voor Kids 

De organisatie Puur voor Kids 

heeft kinderen tussen de 8 en 18 

jaar van de Voedselbank een 

bezoek aangeboden de nieuwe 

speelhal Samcity in Hoorn. Op 9 

februari hebben 42 kinderen een 

dag beleefd om niet snel te 

vergeten! 

Mutaties vrijwilligers  

Vertrokken: 

Monique Droog , Monique is jaren 

actief geweest bij de administratie 

en het DEEN-project. 

Jacob Wijhenke, magazijnmeester. 

Tineke Lakeman, hal. 

Yunieksy Garcia Herrera, hal en 

schoonmaak. 

Wij bedanken allen van harte 

voor hun inzet voor de 

Voedselbank. 

Nieuw: 

-Janneke Regoort, administratie, 

-Gerhard Polet, magazijnmeester, 

-Pieter Veenstra, magazijn en hal, 

-Corrie Wijtman, schoonmaak, 

-Pamela Wetser, schoonmaak en 

hal. Alle nieuwe medewerkers 

wensen we succes en plezier bij 

hun werk voor de voedselbank. 

Afscheid 

Dit is de laatste Voedselpraat die 

tot stand komt met medewerking 

van ons redactielid Henk 

Schouten. Henk heeft zich vanaf 

de start van Voedselpraat actief 

en gedreven bezig gehouden met 

het maken van interviews, het 

aanleveren van teksten en de lay-

out van ons nieuwsblad. Wij 

danken Henk van harte voor al 

het werk dat hij heeft verricht. 

We zijn nog op zoek naar een 

vervanger voor Henk.  



Ontwikkeling 
Op een gegeven moment was ze wel 6 taarten per dag aan het 
bakken en dat werd wel een beetje erg veel. ‘Als ik op vakantie was, 
zorgde ik ervoor dat ik een aantal appeltaarten had ingevroren maar 
kinderen willen toch graag een echte slagroomtaart want veel 
vriendjes krijgen die ook’. De inmiddels opgerichte stichting ‘Taart 
voor Kids’ ging daarom op zoek naar ‘hulpbakkers’. Inmiddels is er 
een ploeg van 8 bakkers actief, verspreid over de hele regio. Saskia is 
begonnen met het bakken van taarten voor onze Voedselbank maar al 
heel snel kwamen daar de Voedselbanken in Alkmaar en de kop van 
Noord-Holland bij en denkt ze na over verdere uitbreiding, hoewel het 
‘beheersbaar moet blijven’. Vorig jaar zijn er maar liefst ruim 160 
taarten gebakken. Een geweldige prestatie.  

De taarten 
De taarten zelf zien er altijd 
geweldig uit. Ze hebben 
dezelfde basis maar de 
afwerking wordt helemaal 
afgestemd op jongen/meisje en 
de leeftijd van het kind. ‘In het 
begin werkten we meer met 
fruit maar dat was niet altijd zo 
praktisch omdat er tussen het 
maken van de taart en het 
opeten daarvan toch enige tijd 
verstrijkt. Nu zitten er 
bijvoorbeeld lollies in verwerkt 

of zelfs speelgoed en dat ziet er wel zo feestelijk uit’.  
Uit reacties van onze klanten blijkt hoe dankbaar en blij men is met 
het ontvangen van een feestelijke verjaardagstaart. Deze reacties 
bereiken haar zelf niet zo vaak maar dat vindt ze geen probleem. ‘Je 
doet het ten slotte voor de kinderen en niet voor de reacties, ik weet 
dat het wordt gewaardeerd’.  

Heel Holland Bakt 
Saskia zou zo mee 
kunnen doen met het 
populaire programma 
‘Heel Holland Bakt’ maar 
dat ziet ze zelf niet zo 
zitten. ‘Ik ben niet zo 
goed in het werken 
onder stress en de 
techniek van het bakken 
komt onvoldoende in 
beeld, het gaat vooral 
om amusement en dat 
spreekt me niet zo aan’.  

Sponsors 
Hoewel Saskia en alle 
hulpbakkers belangeloos bakken, zijn er natuurlijk wel de nodige 
kosten verbonden aan het initiatief. ‘Gelukkig gaat dat goed en komen 
er via onze site of door andere acties de nodige goederen binnen en 
ook de Voedselbank zelf draagt daar een steentje aan bij’. 
Voor meer informatie en donaties kunt u terecht op de website 
www.taartvoorkids.nl. 

Berichten van: 

 
De Stichting Vrienden 

Bestuursleden van “de Vrienden” 

waren aanwezig bij het Kerstfeest 

van het regionale Hoofdkantoor 

van de Rabobank te Zwaagdijk-

Oost. Ieder personeelslid had 

€ 100,- “namaakgeld” gekregen 

en kon dat bedrag besteden bij 

een aantal marktkraampjes, maar 

ook een deel doneren bij de 

kraam van de Voedselbank. Een 

leuke bijeenkomst, die € 500,- 

voor de voedselbank opbracht. 

Jongeren van het CDJA kregen in 

december een rondleiding in de 

voedselbank. Voor hen leerzaam, 

maar ook erg prettig voor onze 

vrijwilligers, want die werden 

door de jongeren op gebak 

getrakteerd! 

Op de OBS Het Ooievaarsnest in 

Zwaag werd een inzamelingsactie 

voor de voedselbank 

georganiseerd. Om de leerlingen 

te motiveren werd in de klassen 

over de Voedselbank verteld door 

een bestuurslid van de Vrienden. 

Ook kregen enkele klassen een 

rondleiding in de voedselbank. 

Op het Martinus College in 

Grootebroek werd voor zo’n 200 

leerlingen een presentatie over de 

voedselbank verzorgd. Een gift 

van € 500,- was de reactie. 

Een groep leerlingen van de 

scholengemeenschap Copernicus 

in Hoorn, die een werkstuk 

moesten maken over de 

Voedselbank, kreeg een 

rondleiding, waarbij al hun 

vragen werden beantwoord. 

 

Saskia thuis, met alweer een taart! 

http://www.taartvoorkids.nl/


Voedselverspilling 
(en wat ertegen gedaan wordt) 

We gooien met z'n allen nog steeds heel veel voedsel weg: een derde van al 
het geproduceerde voedsel verdwijnt in de vuilnisbak. De consument is 

daarbij de grootste verspiller. Die neemt 42 procent voor zijn rekening en 

gooit jaarlijks 41 kilo aan eten weg. En dan is er nog het voedselafval van de 

supermarkten, horeca en andere instellingen. 

Volgens expert voedselverspilling Toine Timmermans gaat het door de hele 
keten heen om zo'n 5 miljoen kilo voedsel per dag dat wordt weggegooid. 

"Als je bedenkt hoeveel dat per jaar is! Dat is een rij vrachtwagens naar 

Spanje en weer terug. Allemaal goede producten die bedoeld waren om op 

te eten." 

Brood is in Nederland het meest verspilde product: dagelijks vinden 800.000 
broden hun weg naar prullenbak. "Daarom hebben we nu een gezamenlijk 

plan gemaakt, waarin we consumenten en bedrijven meenemen. Ik denk dat 
het nu echt gaat gebeuren", zegt Timmermans van de Wageningen 

Universiteit. Hij begon vijftien jaar geleden al met het thema 

voedselverspilling, maar ziet nu een beweging ontstaan. 

In Nederland zijn er honderden initiatieven om verspilling tegen te gaan. Een 

daarvan is de app Too Good To Go. In de app kunnen hotels, bakkers, 
restaurants en supermarkten hun onverkochte producten en maaltijden te 

koop aan bieden. Gebruikers kunnen in de app zien waar ze in de buurt een 

voordelig pakket met ingrediënten kunnen afhalen. De inhoud van het pakket 

is onbekend, daarom wordt het ook wel een magic box genoemd. 

ForFarmers, producent van veevoer, richt zich op reststromen van de 
voedselindustrie. Het gaat om producten als wei, graan, aardappelschillen, 

zetmeel, mais, soja, brood en chocolade. ForFarmers heeft zo'n negentig 

fabrieken waar iedere dag tweehonderd vrachtwagens reststromen komen 

brengen. 

"Het gaat alleen al in Nederland om miljoenen tonnen per jaar. Die zouden 
anders weggegooid worden", zegt Stijn Steendijk, directie ForFarmers. "Wij 

maken er voer van, bijvoorbeeld voor varkens. En zo komen die reststromen 
uiteindelijk weer terecht in menselijke voeding. Wij noemen dat ook wel 

kringlooplandbouw. Eigenlijk is deze ontwikkeling ooit begonnen met de 

schillenboer die langs de deuren ging voor afval dat als veevoer kon worden 
gebruikt." 

(Bron: Nieuwsuur) 

 

 

 

Meer weten over 

het werk van 

onze voedselbank? 

Ga naar 

www.voedselbankwf.nl 
 
 

Het volgende nummer 

van Voedselpraat 

verschijnt in juni 2019. 

 

Meer weten van 

het landelijke 

samenwerkingsorgaan 

van voedselbanken ? 

Ga naar 

www.voedselbanken.nl 
 

Resto VanHarte is een 

“sociaal buurtrestaurant” in 

Alkmaar. Buurtbewoners 

ontmoeten elkaar in het 

Wijkcentrum Overdie en 

genieten samen van een zeer 

betaalbaar, goed en gezond 

driegangendiner. Het diner 

wordt bereid door mensen 

met een verstandelijke 

beperking. De Stichting 

Manna, opgericht om de 

voedselbanken te helpen, 

levert ook groenten en 

aardappelen aan dit 

bijzondere restaurant. 

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. 

http://www.voedselbankwf.nl/
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