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DEEN, bijna voorbij!

Berichten van:

(ook) de Voedselbank laat een traan…
De aanstaande bedrijfsbeëindiging van DEEN kwam een paar maanden
geleden als een slag bij heldere hemel. Binnenkort sluiten de eerste
DEEN-vestigingen waarna ze worden omgebouwd tot een andere winkelformule. Daarmee komt dan een eind aan een succesverhaal die 88 jaar
heeft geduurd. Ook als Voedselbank gaan we DEEN zeker missen. Voor
ons aanleiding om in gesprek te gaan met ons eerste aanspreekpunt bij
DEEN, logistiek manager Vincent Wagenaar.

Ontwikkeling
In 1933 openden de heer Cor Deen en zijn vrouw Cornelia de eerste
DEEN winkel aan de Koepoortsweg in Hoorn. In 1953 werd een voor die
tijd revolutionaire stap
gezet met de ombouw
naar een zelfbedieningswinkel. Nu zijn er
meer dan 80 winkels en
heeft het bedrijf maar
liefst ruim 9.700 mensen
in dienst.
Vincent Wagenaar: ‘ik
ben begonnen in 1993
en hield me toen ook al
bezig met de bevoorrading, maar het ging toen
heel anders dan nu’. Als
een winkel wat groente
tekort kwam stapte ikzelf in de bus en bracht
het naar de winkel. Er
waren al wel actieproducten maar die werden
pas heel kort van tevoren gepland. Dan zaten
we bijvoorbeeld aan de
koffie en werden gebeld
door een boer die bloemkool over had. Dat werd dan het actieproduct
voor de volgende week. Verser en sneller kon niet.’

Het Stichtingsbestuur
Frisse start
Het was helemaal niet leuk, de periode
van de muizenplaag. Maar het heeft ons
ook voordeel gebracht. De hal en het
magazijn zien er pico bello, schoon en
geordend uit. Alles is fris en fruitig. Om
te zorgen dat we dit vast houden, is een
uitgebreid schoonmaakplan opgesteld.
Schoon maken en schoon houden wordt
nog meer dan voorheen een vast onderdeel van ons werk. Muizen zullen kansloos afdruipen!
Energietransitie
Ook de voedselbanken kunnen niet
achter blijven in de strijd tegen klimaatverandering. Er is een morele oproep
gedaan om zo klimaatneutraal mogelijk
te werken. Onze voedselbank kan met
trots constateren dat wij al 10 jaar onze
volledige elektriciteitsbehoefte zelf
opwekken middels zonnepanelen op ons
dak. Daarnaast zijn ook alle afvalstromen volledig gescheiden.
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Gelukkig is de Stichting Vrienden van
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Voedselbank
In ons archief vonden we nog een mail uit 2011 waarin Vincent Wagenaar vraagt om samen met Boudewijn Deen een bezoek te mogen brengen aan de Voedselbank. DEEN wilde graag een bijdrage leveren aan het
terugdringen van voedselverspilling maar ook uit maatschappelijk oogpunt wat doen voor de medemens die het minder goed heeft en moeite
heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Het was het begin van een
intensieve samenwerking die tot op vandaag doorloopt. Vanaf die tijd
staat er iedere week een vrachtwagen van DEEN bij ons voor de deur
met vooral zuivel, salades, kaas en de laatste tijd ook veel vleesvervangers. Vincent Wagenaar: ‘In de coronatijd zijn we ook begonnen met
rechtstreekse leveringen aan de voedselbanken in Zaanstad, Purmerend
en Alkmaar en aan het Distributiecentrum van de voedselbanken in Amsterdam. Op deze manier konden we ook andere Voedselbanken helpen’.

onverminderd actief met het werven van
nieuwe donateurs en giften. In mei werd
het bestuur van de Stichting uitgebreid
met Ivette van der Lee, die de taak van
penningmeester op zich neemt. Wij
wensen haar succes.

Van de Werkvloer

Deen-project
Heel bijzonder is ook het DEEN-project dat in 2013 van start is gegaan.
Het idee was dat levensmiddelen die op de afvalband terechtkomen soms
nog prima geschikt zijn voor consumptie. In het begin was de Voedselbank iedere werkdag en op zaterdag aanwezig op Hn80 om dit niet altijd
schone werk te doen. Vincent Wagenaar: de eerste jaren werd er ook
samengewerkt met de gemeente om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid te geven om werkervaring op te doen. Er
werken nu nog mensen bij DEEN die op die manier zijn ingestroomd.
Jaren stonden er maar liefst 6 dagen per week (dus ook op zaterdag)
mensen van de Voedselbank aan de band om voedsel uit te sorteren.
Daar profiteerden ook andere Voedselbanken van in de regio en het Distributiecentrum (DC) van de Voedselbanken in Amsterdam.
De afvalstromen zijn
de laatste jaren een
stuk minder geworden maar er staan
nog steeds 3 keer per
week mensen van de
Voedselbank aan de
band.

Samenwerking
Het bijzondere aan de
samenwerking met
DEEN is dat naast het
leveren van levensmiddelen ook op andere manier hulp
wordt geboden als
dat nodig is. Toen wij
dit voorjaar geconfronteerd werden met
ernstige muizenoverlast en om die reden een paar weken dicht moesten en alles uit het pand
werd gehaald, kwam Vincent Wagenaar spontaan met het voorstel om
mobiele vriezers beschikbaar te stellen, zodat wij onze bevroren producten elders konden opslaan en weggooien niet nodig was.
Als vanaf midden september de eerste DEEN-winkels gaan sluiten komt
er geleidelijk een eind aan onze samenwerking. Wij danken DEEN en
daarmee ook Vincent Wagenaar voor alles wat het bedrijf voor ons en
daarmee voor onze klanten heeft gedaan.

Mutaties medewerkersbestand
Vertrokken: Erik Luiken, Paul Visser,
Peer Kersten (allen Hoorn) en Angelina
Koppes (Deen).
Bedankt voor jullie inzet gedurende een
kortere- of langere periode.
Verder is Henny Fransen aan de slag
gegaan als nieuwe Magazijnmeester
(voorheen coördinator bij het DEENproject) en is Jeanette Wolf-de Hoek
overgestapt van het DEEN-project naar
de hal in Hoorn.
Ontwikkeling klantenbestand
De Corona-crisis heeft niet geleid tot
een structurele toename van het klantenbestand. De laatste tijd is zelfs duidelijk sprake van een gestage daling. Van
133 huishoudens in februari dit jaar tot
104 huishoudens nu. De verdeling nu
over de diverse uitdeelpunten: Hoorn
58, Grootebroek 31, Hoogwoud 8 en
Medemblik 7 huishoudens.
Actie boekhandel Stumpel
De kinderen gaan weer naar school en
daar heeft boekhandel Stumpel een
leuke actie bij bedacht. Alle kinderen
van klanten in de leeftijdsgroep van 11
tot en met 16 jaar kregen een schooltas
zodat de kinderen een goede start kunnen maken op school. Deze actie is tot
stand gekomen dankzij medewerking
van Puur for Kids.

Alle kinderen waren er superblij mee
zo’n mooie tas te ontvangen!

Tour-de-tandem
fietsen voor de Voedselbank
Timo Jak, Fleur de Greeuw, Jolijn Hiemstra en Axl Langedijk fietsten onder het motto tour-de-tandem deze zomer vanuit Wognum in een week
op een tandem naar Parijs, een afstand van maar liefst 600 kilometer!
Afwisselend gingen er dagelijks twee op de fiets en twee met de auto.
Het streven was om op deze manier zoveel mogelijk geld bij elkaar te
fietsen voor
onze Voedselbank. En dat is
meer dan gelukt! Met dank
aan de vele
sponsoren is
maar liefst een
bedrag van
€ 3.083,-- bij
elkaar gefietst.
De jongelui
kwamen de
cheque zelf bij
ons afleveren.
De vriendengroep vertelt
laaiend enthousiast over de
tocht: ‘we hebben veel gezien
en meegemaakt
en wonder boven wonder geen enkele keer pech gehad onderweg (behalve dan in Parijs). Al met al was het wel een hele uitdaging omdat de
tandem geen versnellingen had en we onderweg best wel behoorlijke
heuvels tegenkwamen’. Petje af voor deze jongelui en hun sympathieke
actie.
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Weer een bijzondere actie van Pardillo
En weer was er een prachtige actie van
de damesmodezaak Pardillo in Medemblik. In de week van 23 – 28 augustus
mochten alle vrouwelijke klanten van de
Voedselbank een 3-tal kledingstukken
uit de afgeprijsde artikelen komen uitzoeken van bekende merken.
Al eerder waren er dergelijke acties voor

klanten van de Voedselbank. Om deze
reden stond er in de Voedselpraat van
oktober 2020 een uitgebreid interview
met Nathalie de Waart, eigenaresse van
Pardillo. Als u zelf eens een kijkje wilt
nemen in Pardillo dan bent u natuurlijk
van harte welkom. U vindt de modezaak
aan de Nieuwstraat 13 in Medemblik.
Winkelactie Albert Heijn
Eindelijk weer eens een winkelactie
voor de Voedselbank. Van 30 augustus
tot 12 september wordt voedsel ingezameld in de AH-vestigingen Hoorn,
Hoogkarspel, Nibbixwoud en Enkhuizen.
Meer weten over het werk van
onze voedselbank? Ga naar:
www.voedselbankwf.nl
Meer weten over het landelijke
samenwerkingsorgaan van voedselbanken? Ga naar:
www.voedselbanken.nl
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