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Bestuursnieuws
Beste allemaal,
Voor alle vrijwilligers is 2020 anders
verlopen dan dat wij in aanvang hadden
gedacht. Covid-19 heeft heel wat
veroorzaakt. Niet alleen in veel gevallen
in de persoonlijke sfeer, maar ook voor
de Voedselbank.
Zo waren wij gewend om jaarlijks iets
leuks voor alle vrijwilligers te organiseren
en het jaar af te sluiten met een gezellige
borrel. Tijdens zo’n borrel werden dan
jubilarissen in het zonnetje gezet, maar
ook afscheid genomen van vrijwilligers en
nieuwe vrijwilligers welkom geheten.
Helaas, dit jaar was alles anders. Geen
gezellig uitje en geen gezellige borrel.
Maar hoe dan om toch iedereen te
bedanken voor de inzet en diverse
mensen in het zonnetje te zetten?
Kerst – drive-thru
Gekozen werd voor een drive-thru waar
eenieder zijn/haar kerstattentie kon
komen ophalen. Dit bestond uit een
speciaal voor ons en op een
ambachtelijke wijze samengesteld
chocoladepakket, een fles wijn en een
kerststol.

Vooruitblik op 2021
Hoewel; ook voor onze Voedselbank wordt
dit toch wel weer een spannend jaar. Te
denken valt aan het in gebruik nemen van
ons nieuwe pand, het winkelconcept dat wij
gaan invoeren en last but not least: zal het
aantal cliënten in 2021 door Covid-19 fors
toenemen? Kortom, ook in 2021 voldoende
uitdagingen.
Bestuurswijzigingen
In de nieuwsbrief van december 2020 had ik
al gemeld dat wij in de persoon van Willeke
Doelwijt een goede opvolger voor Annemarie
van Voornveld als penningmeester hebben
gevonden.
Daarnaast had ik aangegeven dat Johan
Goettsch per 31 december stopt als
bestuurder/vertegenwoordiger voor Putten.
Als opvolger heeft Hans van Hemel, thans
vrijwilliger in Putten, zich aangemeld. Hij is in
de bestuursvergadering van 28 januari jl.
unaniem gekozen. Hiermee is het bestuur
weer voltallig.
In deze nieuwsbrief zullen zij zich kort
voorstellen. Willeke en Hans, van harte
welkom. Wij hopen dat jullie verder kunnen
bijdragen aan de ontwikkelingen van onze
Voedselbank.
Coen van Woerkom, voorzitter

Opslagruimte gezocht!
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Gelukkig was het tijdens de uitreiking
droog, maar het waaide wel hard. Aan de
reacties van eenieder was te merken dat
de attentie zeer op prijs werd gesteld.
Ook door degenen die zich door Covid19 maatregelen, vooral die in een
verhoogde risicogroep zitten, vrijwel niet
in 2020 actief konden inzetten.
Wij hopen met z’n allen dat wij in 2021
naar het normale leven kunnen
terugkeren.

Voor de opslag van geschonken spullen voor
de inrichting van ons nieuwe pand zijn we op
zoek naar enkele m2 opslagruimte. Wie heeft
er op korte termijn ruimte beschikbaar?
Graag melden bij Willem Ros,
tel. 06-11226341

Hans van Hemel stelt zich voor
En het geschiedde……..begin maart 2019
op een verjaardag. Daar vroeg Fred
Verhoef mij of ik tijd en zin had om te
komen helpen bij de Voedselbank in
Putten. Tijd had ik wel maar of ik het leuk
zou vinden dat wist ik toen niet.
We spraken af dat ik een keer mee zou
lopen om sfeer te proeven.
Zo gezegd, zo gedaan en begin april was
het zo ver. Fred en Jelmer gaven mij
uitleg en na die vrijdag ben ik gebleven.
Ik ben al 7 jaar pensionado. Tijdens mijn
actieve werkperiode bij de Belastingdienst
heb ik in veel takken van sport meegedaan. Van aanslagregelaar tot team
coördinator in de ICT wereld.
Ik ben al 41 jaar
gehuwd met
Janneke, we
hebben 2 honden
en wij wonen in
een bosrijke
omgeving in Putten.
Wij golfen graag en
met de honden
wandelen is vaak
ook een fijne bijkomstigheid.
De tuinen bijhouden van blad en onkruid
is nodig, maar ik kan het geen hobby
noemen. Verder mag ik nog kerkelijke
taken vervullen.
Groet, Hans van Hemel

Zo veel mogelijk om NIET!!
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Wat is het mooi om bij de voedselbank
betrokken te zijn!
En wat heeft de voedselbank Harderwijk,
Ermelo en Putten een bijzondere positie.
Het nieuwbouwproject, naast ons huidige
pand, ziet er aan de buitenzijde compleet
en bijna klaar uit.
Maar ja dan…. we krijgen hem casco
opgeleverd, dat wil zeggen, de
binnenmuren staan, de deuren hangen er
in en er zit glas in de kozijnen. Oh ja, en
het dak is gelukkig dicht!
En dan begint voor het bestuur de grote
uitdaging! Inrichting, vloerbedekking,
koeling, kantoren, computers, liftinstallatie,
verlichting, meubels, stellingen…enz.

Natuurlijk kunnen we vanuit het oude pand
wel wat gebruiken, maar we worden 2x zo
groot!!
Vanuit het bestuur hebben ondergetekende
en onze voorzitter de opdracht gekregen
deze goederen, zoveel mogelijk om NIET of
voor weinig geld te regelen.
Vanuit onze werkzame levens is ons het
onderhandelen met de paplepel ingegeven.
Altijd op het scherpst van de snede!
Warm hart van ondernemers
Bijzonder is natuurlijk dat we bij alle
mogelijke ondernemers aankloppen,
ondernemers die het in coronatijd veelal heel
erg zwaar hebben!!
Verbazingwekkend is het dat die
ondernemers, zonder uitzondering!, de
voedselbank een heel erg warm hart
toedragen.
Zo krijgen we de totale winkelinrichting voor
NIETS! Een Harderwijkse ondernemer gaat
het in Groesbeek voor ons ophalen en
opslaan tot we het kunnen plaatsen, voor
NIETS!
De verlichting en zonwering is volledig
gesponsord, de keukens voor zowel boven,
beneden maar ook in de kantine krijgen we
en worden geplaatst voor NIETS!
De ontvangst- en uitgiftebalie krijgen we voor
NIETS, net als een aantal bureaus, stoelen,
tafels etc.
En verder hebben we vele giften en
subsidies ontvangen.
Wij zijn zeer onder de indruk van wat er, in
deze moeilijke tijd, allemaal geregeld wordt!

En de bouw zelf, we lopen helemaal op
schema!
Oplevering in mei
Het wordt een prachtig pand waarin we,
vanaf mei a.s., onze cliënten op een
waardige manier kunnen ontvangen,
waarbij er ruimte is voor het zogenaamde
supermarktmodel terwijl er ook ruimte te
over blijft voor het samenstellen van de
pakketten voor Ermelo en Putten.
We zijn met dankbaarheid vervuld dat we
met z’n allen, vrijwilligers, bestuur en alle
meewerkende bedrijven uit onze regio
straks zo’n geweldige voedselbank neer
kunnen zetten.

Vertrokken vrijwilligers
We namen afscheid van de volgende
vrijwilligers:
- Hennie Luiting
- Ada Schuchard
- Irene Verlind.
- Anneke Fokkema
Per 1 maart stopt Harry Hagen als
vrijwilliger cliëntenbeheer/administratie.
Bert van de Schootbrugge volgt hem op

Het is een voorrecht daarbij betrokken te
mogen zijn.
Willem Ros, bestuurslid Ermelo

Kennismaking met …
Mijn naam is Willeke Doelwijt en sinds 1 januari 2021 ben ik penningmeester
van de Voedselbank en maak ik deel uit van het bestuur. Ik heb de taken van
Annemarie van Voornveld overgenomen en maak hierbij van de gelegenheid gebruik om
haar - namens het bestuur – nogmaals hartelijk te bedanken voor haar tomeloze inzet de
afgelopen jaren.
Met plezier stel ik mij kort voor. Ik ben 51 jaar
en woon alweer ruim 18 jaar in Hattem, ben
getrouwd en moeder van twee kinderen.
Nadat ik mijn rechtenstudie in Amsterdam in
1996 heb afgerond zijn we als gezin via
Hilversum uiteindelijk in Hattem
neergestreken. Dicht bij het werk van mijn
echtgenoot en ook Harderwijk is voor mij
goed bereikbaar. Inmiddels werk ik alweer
ruim 24 jaar in Harderwijk en ben mede
eigenaar van JW Gerechtsdeurwaarders.
De Voedselbank draag ik een warm hart toe; niet in de minste plaats omdat we met elkaar
mensen moeten steunen, die onder de armoedegrens leven en voor wie een gezonde
dagelijkse maaltijd geen vanzelfsprekendheid is.
De komende tijd zijn we als bestuur o.a. druk met de aankomende verhuizing naar de
nieuwe locatie. We zullen hierover in iedere nieuwsbrief een kleine update schrijven.
Ondanks dat we vanwege Covid-19 in een lastige en voor velen in een onzekere tijd
leven, proberen we als Voedselbank ons steentje bij te dragen voor diegenen die dat zo
hard nodig hebben.
Als bestuurslid zal ik mij hiervoor ten volle inzetten.
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Mocht u mij willen bereiken voor vragen of anderszins dan ben ik bereikbaar via:
penningmeester@voedselbankharderwijk.nl.

