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WF deals: een gezellig bedrijf 

Innovatief en met het hart op de goede plek 

 

Aan de Factorij in Hoorn staat het kantoor van West-Friesland deals; WF 

deals. Voor de voedselbank een waardevolle sponsor. Tijd om het bedrijf 

eens wat nader te leren kennen. 

Als Voedselpraat rond 

half tien arriveert worden 

wij enthousiast en harte-

lijk welkom geheten door 

Jeff Horstman die samen 

met zijn compagnon Ke-

vin het bedrijf leidt. Ze 

zijn de bedenkers en 

eigenaren van WF deals. 

Achtergrond 

Jeff en Kevin zijn echte 

West-Friezen. Ze kennen elkaar al vanaf de basisschool en later via de 

sport en het gezamenlijk stappen in het ‘gezellige West-Friese uitgaansle-

ven’ zoals Jeff het uitdrukt. Verder kenden ze elkaar doordat beiden in de 

commercie actief waren. 

Missie 

In 2013 besloten ze gewapend met een laptop aan de keukentafel iets te 

doen aan de gevolgen van de economische crisis van de voorgaande 

jaren. Ze zagen het voor hen bekende West- Friesland economisch hard 

achteruitgaan. Consumenten besteedden minder in de regio, er was een 

toenemende leegstand van winkels en veel bedrijven dreigden failliet te 

gaan. Een ander punt dat ze verontrustte was het steeds meer wegvallen 

van evenementen voor jongeren en uitgaansgelegenheden.  

Doel was een platform op te zetten voor ondernemer en consument. 

Enerzijds konden ondernemers hun diensten en producten veel breder 

aanbieden en anderzijds kon de consument profiteren van hoge kortin-

gen; de zogenaamde 50% korting deals. 

Berichten van: 

 
Het Stichtingsbestuur 
 

Samen tegen armoede 

Er zijn weinig mensen die de afgelopen 

maanden als een positieve tijd zullen 

hebben ervaren. De samenleving kwam 

sociaal en economisch in een vrije val 

terecht. Het aantal klanten van voedsel-

banken is in korte tijd sterk toegenomen. 

Toch hebben wij ook duidelijk saamho-

righeid mogen ervaren; nieuwe vrijwil-

ligers meldden zich en het aantal dona-

ties voor ons werk bereikte een record. 

Over ‘de Voedselbank in Corona-tijd’ 

leest u meer op pagina 3. 

Van de Werkvloer 
 

Mutaties vrijwilligersbestand 

Vertrokken: 

Olga Ottens (vrijdag). Olga heeft zich 

jaren ingezet voor de verstrekking van  

  



Kortom West- Friesland moet weer aantrekkelijker voor jong en oud wor-

den. Zoals Jeff al eerder memoreerde: “West- Friesland moest weer ge-

zelliger worden”. 

Hoe werkt het 

Wf deals functioneert als platform voor ondernemer en consument. In 

overleg met Wf deals biedt een ondernemer zijn producten en diensten 

aan en geeft daarbij minimaal 50% korting. De consument bezoekt de 

site van Wf deals en kan zien of er voor hem interessante aanbiedingen 

bij zitten. De aanbiedingen worden in een breed scala aangeboden. Of 

het nu gaat om een dagje uit, een schoonheidsbehandeling, een lunch, 

autorijlessen of een andersoortige aanbieding, er zit altijd wel iets bij wat 

de moeite waard lijkt.  

De klant betaalt vooraf, krijgt daarvoor een voucher en levert die bij het 

betreffende bedrijf in.   

Het concept sloeg aan. Enerzijds omdat de ondernemer zijn producten in 

veel breder scala kan aanbieden en de consument een flinke korting kan 

bedingen 

Wf deals in Coronatijd 

Op de vraag of de Corona epidemie niet hetzelfde effect creëerde als de 

crisisjaren daarvoor antwoordde Jeff dat dit aanvankelijk wel het geval 

was. Hij merkt echter ook dat het bedrijfsleven via allerlei slimme acties 

weer langzaam overeind krabbelt en dat de consument weer wat meer 

vertrouwen krijgt om geld te besteden. Hij was dan ook niet ontevreden 

over hoe de zaken nu liepen. 

de Voedselbank 

Wf deals vindt het belangrijk om vooral regionale goede doelen te steu-

nen. Dat doen ze bij voorkeur rond Kerst. Klanten kunnen een bijdrage 

doneren en vanuit WF deals wordt het opgehaalde bedrag aangevuld. 

Aanvankelijk waren het stichtingen als het Inloophuis Pisa, Ouderen 

West-Friesland en de stichting Tweestrijd (die zich inzet tegen het plegen 

van zelfdoding). Verder ondersteu-

nen ze projecten voor kinderen die 

wat minder bedeeld zijn. Bijvoor-

beeld het meedoen aan speelgoed-

acties rond sinterklaastijd.   

De laatste jaren hebben ze daar de 

Voedselbank West-Friesland aan 

toegevoegd.  Zo ontvangen wij in 

januari van dit jaar weer een mooi 

bedrag van € 1.475,-- Aanleiding om 

de voedselbank te ondersteunen is het zich belangeloos en met veel pas-

sie inzetten van vele vrijwilligers om mensen die het niet breed hebben 

met onder andere voedselpakketten te ondersteunen. Het is dan ook 

verheugend om van Jeff te horen dat WF deals ons financieel wil blijven 

steunen. Ook de komende jaren. Het steunen van goede doelen past 

goed in hun concept van “West- Friesland weer gezelliger maken“ vindt 

Jeff. Het kan mensen of kinderen die in de problemen zijn gekomen ver-

lichting brengen. Door een voedselpakket of wat speelgoed voor de kin-

deren aan te bieden kun je wat zorgen wegnemen. 

diervoeding aan onze klanten. Olga 

bedankt! 

 

Nieuw 

Vanwege de Corona-crisis moesten we 

het doen met een lager aantal medewer-

kers. Na een bericht daarover stroomden 

de aanmeldingen binnen. In totaal heb-

ben zich voor tijdelijke hulp meer dan 

70 personen gemeld. Geweldig! Daad-

werkelijk zijn ingezet: Milou van Meu-

len (weer vertrokken), Lisa Burger Ha-

gedoorn, Isabel Konijn, Isabella Sluis en 

Olga Pyatkova.  

 

Ontwikkeling klantenbestand 

 

Eind mei stonden er in totaal 142 klan-

ten ingeschreven bij de voedselbank. 

In Bovenkarspel 28 in Medemblik 18 in 

Hoogwoud 9 en in Hoorn 87. Sinds de 

uitbraak van het Corona-virus is het 

aantal klanten met circa 30 gestegen. In 

een aantal gevallen is de hulp voor een 

beperkte periode en in afwachting van 

overheidssteun. De verwachting is dat 

het aantal klanten de komende tijd nog 

wat zal toenemen. 

 

Overlijden Jan Hessing 

In april is Jan Hessing overleden. Hij 

was oprichter van Hessing Supervers. 

Het familiebedrijf werd in 1968 opge-

richt en is inmiddels goed voor een 

omzet van ruim €300 miljoen in ver-

schillende landen. Ome Jan (zoals wij 

hem mochten noemen) had een warm hart 

voor de Voedselbank. Sinds de oprich-

ting van onze Voedselbank in 2006 

doneert het bedrijf wekelijks een grote 

partij vers gesneden groente aan onze 

Voedselbank (en later ook aan andere 

Voedselbanken). Voor zijn overlijden 

had hij bepaald dat hij geen prijs stelt op 

bloemen bij zijn uitvaart maar in plaats 

daarvan een gift vraagt voor onze Voed-

selbank. Dat was ome Jan ten voeten 

uit. Wij hebben de nabestaanden veel 

sterkte gewenst met dit verlies. 

Pannenkoekmix 

In samenwerking met molen de Last-

drager in Hoogwoud en de Lionsclub



Wf deals  ‘dealt’ dus niet alleen met ondernemers en de beter bij kas 

zittende consument maar heeft ook oog voor de zwakkeren in de samen-

leving. Zo’n steun kan de Voedselbank goed gebruiken. We hopen dan 

ook dat ze dat dan ook nog lang blijven doen. 
 

De Voedselbank in Corona-tijd 

Dat was wel even schrikken begin maart toen bleek dat ook in ons land 

sprake was van een Corona-uitbraak. Er volgden allerlei maatregelen en 

ons land ging in een intelligente lockdown. Ook voor de Voedselbanken 

had dat vergaande consequenties. Op meerdere plekken sloten 

Voedselbanken hun deuren en zelfs het Distributie Centrum in 

Amsterdam ging op slot. Wij hebben ons vanaf het begin ingezet om in 

het belang van onze klanten open te blijven en dat is gelukt. Omdat zij 

behoorden tot de risicogroep is een aantal medewekers tijdelijk gestopt 

maar dat is ruimschoots gecompenseerd door mensen die in deze lastige 

tijd voor ons de handen uit de mouwen wilden steken. Ook zijn er allerlei 

acties op touw gezet, zoals inzamelingsacties voor 

levensmiddelen en wij ontvingen veel donaties 

van particulieren en bedrijven. Wij danken 

iedereen voor deze spontane hulp. Vanwege de 

noodzakelijke voorzorgen zijn er wel 

aanpassingen doorgevoerd. Zo houden onze 

klanten en onze medewerkers bij de uitgifte 1,5 

meter afstand tot elkaar en komt niet iedereen 

tegelijk. Ook het aantal mensen dat samen in de 

hal komt is beperkt en als het slecht weer is doen 

we de meeste losse artikelen in het 

voedselpakket al vast in papieren- en plastic tassen zodat onze klanten 

minder lang buiten hoeven te wachten en de doorstroming sneller gaat. 

 

 

Het volgende nummer van Voedselpraat 

verschijnt in oktober 2020 

Opmeer-Medemblik zijn 150 pakken 

pannenkoekenmix geschonken aan de 

voedselbank. Deze pannenkoekenmix 

zijn vervaardigd in de molen de Last-

drager. Een ambachtelijke traktatie voor 

onze klanten.  

Speelgoed 

Een hele bijzondere actie van de familie 

Welter uit Landsmeer en Jose la Croix 

uit Hoog-

woud. Zij 

schenken 4 

x per jaar 

een partij 

speelgoed 

om in de 

verjaar-

dagsdozen 

te doen 

voor kin-

deren van 

onze klanten. Onlangs mochten we 

opnieuw een partij in ontvangst nemen. 

Poppen 

Nog meer spullen voor de kinderen. Van 

Holland & Barrett, een gezondheids-

winkel in Bovenkarspel, ontvingen wij 

een partij poppen.  

 

 

 

 

 

Meer weten over het werk van 

onze voedselbank? Ga naar: 

www.voedselbankwf.nl 

Meer weten over het landelijke 

samenwerkingsorgaan van voedsel-

banken? 

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 
Marloes Oost,penningmeester 

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: 
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Pierre Derix 

Peter de Vries 
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