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Bestuursnieuws

NIEUWSBRIEF

Beste allemaal,
Allereerst hoop ik dat eenieder gezond is en degene die met vakantie konden hiervan goed
hebben kunnen genieten ondanks alle Covid-maatregelen.
Een nieuwe nieuwbrief. De laatste was alweer van april 2021. De tijd gaat snel en is er in
veel gebeurd binnen onze voedselbank. Daarnaast staat er de komende maanden nog
meer te gebeuren. Het wordt een hectische periode, aldus Antoinette.
Nieuwbouw

Er is de laatste maanden hard aan onze nieuwbouw gewerkt; de sleuteloverdracht heeft
plaatsgevonden. De komende weken zetten de architect en de aannemer nog een aantal
puntjes op de ‘i’, zodat onze nieuwe voedselbank er voor de toekomst goed uitziet.
Wat moet er zoal gebeuren? Hier en daar moet nog worden gekit, trapleuningen worden
bevestigd, op verschillende punten hoeken worden beveiligd tegen schade door stoten,
deuren die klemmen worden verholpen en nog wat andere kleine aanpassingen. Inmiddels
zijn de koel- en vriescel operationeel evenals de wifi.
Daarnaast hebben wij nog veel dingen kunnen regelen. Zo krijgen wij van een
grootwinkelbedrijf winkelwagens en winkelmandjes en wordt de raambekleding vervangen.
Drukke tijden

Zoals eerder geschreven worden het de komende maande drukke tijden. Niet alleen
moeten wij alle stellingen in de nieuwbouw plaatsen en de voorraden verhuizen, maar blijft
ook het verstrekken van levensmiddelen gewoon doorgaan. Kortom, het vraagt van alle
vrijwilligers dan ook veel inspanningen.
Financiën op orde

Tijdens de laatstgehouden bestuursvergadering is o.a. vastgesteld dat wij door alle
donaties voor onze nieuwbouw keurig binnen ons budget blijven. Wij hebben de dingen
kunnen doen en aanschaffen die op ons lijstje stonden.
Met uitzondering van één ding, namelijk; zonnepanelen. Door de grotere koel- en
vriesinstallaties, evenals de grotere technische installatie, gebruiken wij meer stroom dan in
het huidige pand. De wens is dan ook om, nadat de nieuwbouw in gebruik is genomen,
financiële mogelijkheden te onderzoeken om zonnepanelen aan te schaffen.
Vacatures in het bestuur

Eveneens tijdens de laatstgehouden bestuursvergadering hebben Willem Ros (bestuurslid
voor Ermelo) en Martien de Vries (secretaris) aangegeven te gaan stoppen. Willem na een
periode van 4 jaar en Martien na een periode van 8 jaar. Wij moeten dus op zoek naar
opvolgers. Hierover verderop in deze nieuwsbrief meer informatie.
Tot slot

Ik dank een ieder alvast voor de inzet tijdens de komende weken bij de verhuizing en
daarnaast ook nog het wekelijks verstrekken van de levensmiddelenpakketten.
Met vriendelijke groet, Coen van Woerkom (voorzitter)
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De “verhuis”- trein is gaan rijden….
Met de schoonmaak van de nieuwe voedselbanklocatie is het startsein
gegeven van de verhuizing. Het “spoorboekje” van de verhuizing:

Vitrines in het pand tijdens schoonmaak

Zaterdag 11 september:
9.00 uur zijn vrijwilligers, zoals Dick, Mies, Maria, Wim, Gerrit, Riet en Greet,
met emmer en sopdoek aan de slag gegaan en om 12.30 uur blonk alles als
een spiegel.
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Maandag 13 september:
Wietse, onze transitiecoördinator, is met Klaas Hofman en Henk Vedder aan de grote puzzel
van het sorteren van de onderdelen van de winkelstellingen begonnen. Er zijn veel
(avond-)uren door Wietse, Klaas en Henk gespendeerd aan de opbouw. Op zaterdag 18
september kregen zij hulp van Ruben, Gerrit, Siemen, Rein, Paul Kempers, Paul Combee.
Zaterdag 18 september:
De verhuizing van de producten in de voedselopslag kon beginnen. Daarbij kregen we hulp
van de Ridder Foundation en nog vele andere vrijwilligers van de voedselbank.
Om 14.30 uur werd het sein “brand meester” gegeven en was de bovenverdieping leeg. Al
het voedsel ingepakt en de stellingen naar de nieuwe locatie gebracht en geïnstalleerd.
Dinsdag 21 september:
We hebben met het “dinsdagteam” van Ruud de benedenverdieping leeggehaald en de
“rode” stellingen verhuisd. Zij plaatsten de producten ook weer op de stellingen in de winkel.
Vrijdag 24 september:
Gerard Kuiper, klus/interieurbouw, heeft het koffiezetapparaat afgekoppeld en in de nieuwe
kantine c.q. koffiekamer, geplaatst.
Week 38 en 39:
We maakten de afgelopen twee weken geen pakketten; alles zit immers nog in dozen.
Daarom krijgen onze klanten tegoedbonnen van A.H. en de Jumbo. Tevens delen we zuivel,
vlees, brood, fruit en groenten uit.
Alle vrijwilligers die normaliter op de woensdag en de donderdag de pakketten maken,
hebben ons geholpen om het overgrote, nog resterende buffervoorraad, z.a. ook de nonfood, op de voorraadplanken te zetten.
Dinsdag 28 september:
• Medewerkers van Sight Landscaping b.v. hebben ons
geholpen met het verhuizen van de meubels en bij
“rest-werkzaamheden”. In 3 uur tijd waren alle meubels
verhuisd en was de non-foodafdeling ingericht.
• De afgelopen 2 weken hebben Gerda en Mieke de ‘oude’
cadeautjesafdeling uitgezocht en gesorteerd. Dat was op
zich al een enorme klus. Immers, we hebben i.v.m.
Covid-19 geen cadeautjes uitgedeeld, maar de “aanwas”
van cadeautjes was wel enorm gegroeid.
• Internetbeheerder van de voedselbank Wim Taal, installeert
de bestaande computers en hangt deze in het netwerk.
Week 40:
De eerste voedselpakketverstrekking zal op de nieuwe locatie plaats vinden.
Wat ons dan nog rest is enkel het schoon opleveren van de oude locatie.
Ruim voor de einddatum, 31 december 2021, hebben we deze intensieve klus met
al die voortreffelijke mensen met zoveel empathie voor de voedselbank en haar
klanten geklaard. Wat een
2 “dreamteam” die vrijwilligers van de voedselbank.
> Op de volgende pagina vinden jullie meer impressies van deze werkzaamheden <

Dank jullie van ganser harte, Antoinette Walenberg, algemeen coördinator.
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Landelijke actie Albert
Heijn

NIEUWSBRIEF

Op 4 september jl. voerden Albert Heijn
en Voedselbanken Nederland landelijk
actie.
De actie in Harderwijk en Putten
leverde in totaal 105 dozen met
voedselproducten voor onze
voedselbank op.
Een geweldig resultaat!.

Vacatures
Eerder in deze nieuwsbrief noemden wij het
vertrek van twee bestuursleden. Hiervoor
zoeken wij uiteraard vervanging. Een korte
beschrijving van deze functies:
1. Bestuurslid, vertegenwoordiging Ermelo
In het bestuur zit een bestuurslid dat de
belangen behartigt van de activiteiten die door
de voedselbank in Ermelo worden uitgevoerd.
De tijdsbelasting bedraagt gemiddeld vier uur
per week.
2. Bestuurslid, secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor het
secretariaat van de stichting. Daartoe horen o.a.
het maken van de agenda en het verslag van
bestuursvergaderingen, het opstellen van het
jaarverslag en het maken van nieuwsbrieven.
Een uitgebreid functieprofiel is aanwezig.
De tijdsbelasting is gemiddeld circa 4 uur per
week.
Meer informatie
Informatie over deze functies kunnen worden
ingewonnen bij de voorzitter, Coen van
Woerkom (tel. 06-57786804 of via

voorzitter@voedselbankharderwijk.nl)

Dank aan de vrijwilligers voor hun
assistentie deze actie in goede banen
te leiden.

Nieuwe vrijwilligers
Maar we kunnen gelukkig ook weer een
aantal nieuwe vrijwilligers verwelkomen:
-

Jan de Bruin,
Ruben van Beugen,
Klaas Kok,
Caroliene van Panhuis,
Jaap Kwant,
Anita Walgreen,

Vertrokken vrijwilligers
We hebben afscheid genomen van:
-

Lianne Maaijen,
Evert Reedijk,
Jitze Kootsra

Heel veel dank voor jullie inzet voor de
voedselbank!!
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Dank aan de vrijwilligers voor hun
assistentie deze actie in goede banen
te leiden.

Henk de Mooij
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Sinds 18 maart 2021 ben ik vrijwilliger van de Voedselbank. Eigenlijk wel bijzonder,
want ik ben al jaren bij de voedselbank betrokken.
Maar eerst iets over mezelf. Ik ben Henk de Mooij.
Ik ben afkomstig uit het bloemendorp Rijnsburg en
heb daar tot 2004 gewoond. Rijnsburg heeft,
evenals Harderwijk, een rijke en gevarieerde
historie.
Zo ligt onder andere Floris V er begraven.
Minder bekend is denk dat de filosoof Spinoza er
een periode heeft gewoond. In zijn voormalig
woonhuis in nu een museum.
Mooi was het om In Elburg zijn afbeelding als
zandsculptuur te zien (zie foto).
Mijn interesses zijn vrij breed.
Daar hoorde bij dat je wat deed voor, zoals men dat noemde, Kerk, Staat en
Maatschappij. Ik heb dan ook in de nodige besturen gezeten en daar ook veel
“meegekregen”.
Ik heb een periode gewerkt bij een Rederij en Haringhandel in Katwijk.
En ben daarna overgestapt naar de Rabobank Rijnsburg. Na een fusie met Katwijk aan
de Rijn-Valkenburg werd dat Rabobank Rijndorpen.
Na het vervullen van verschillende functies ben ik onderdirecteur Bedrijfsmanagement
geworden en maakte ik deel uit van het directieteam. Een waardevolle periode in mijn
leven, die me veel gebracht heeft en waar ik met dankbaarheid op terugkijk.
Sinds 2005 woon ik Harderwijk. Ik ben getrouwd. Mijn vrouw en ik hebben elk 4
kinderen en er zijn 19 kleinkinderen. In het vieren van verjaardagen zijn we dan ook
zeer bedreven.
In 2009 heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij ZorgDat. In 2011 kreeg ik de vraag of ik
intakes voor de voedselbank wilde gaan doen. Dat doe ik nu zo’n 10 jaar. Elk jaar ruim
100 intakes. Het is nog steeds boeiend en zinvol werk. Vooral de contacten met de
cliënten zijn erg waardevol. In deze coronatijd mis ik dat wel.
Eigenlijk raakte ik, naast het werk als intaker, al vanaf 2012 informeel steeds meer
betrokken bij de andere aspecten van het werk voor de voedselbank.
Op een gegeven moment is het dan wenselijk en duidelijker om ook formeel vrijwilliger
van de voedselbank te worden. Ik ben wel blij dat die keuze nu gemaakt is.
Voor de voedselbank houd ik me hoofdzakelijk bezig met en zaken rondom het
automatiseringsprogramma voor de Cliëntregistratie en –informatie “Voedselbank.nu”,
de toekenningscriteria voor een voedselpakket en de managementinformatie. Ook het
fungeren als vraagbaak is me niet vreemd.
Ik hoop op deze manier een steentje te mogen blijven bijdragen om de cliënten van de
voedselbank verder te helpen en ze weer perspectief te geven. Want daar gaat het
tenslotte om.
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