
 

 
Infobulletin  

1e jaargang 2023 nummer 1 

 
Woord vooraf 

Beste vrijwilligers van de Voedselbank Harderwijk, Ermelo, Putten. 
 
Waarom dit info bulletin? 

 
Inmiddels zijn we na een hectisch jaar zover, dat we onze volledige aandacht aan het 
verbeteren van de informatievoorziening aan onze vrijwilligers kunnen gaan geven. 
 
Vanuit de vrijwilligers kwamen er steeds meer signalen dat de informatie die via de 
Nieuwsbrief (min. 4 x per jaar) en het verslag van het bestuur overleggen ter inzage, 
niet vol- en afdoende zijn/waren. 
Er wordt kennelijk door de vrijwilligers toch nog te veel aan informatie gemist, zoals 
o.a. wijzigingen in het werkproces en wisselingen binnen de groep vrijwilligers, 
nieuwe werkgroepen. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat we op 3 locaties 
werkzaam zijn.  
 
Daarom hebben wij in het coördinatorenoverleg van 24 januari jl. besloten om een 
maandelijks infobulletin aan de vrijwilligers aan te leveren, waarin actuele informatie 
en/of achtergrondinformatie worden gebundeld.  
 
Aan alle vrijwilligers het verzoek om ons te helpen i.v.v. aanleveren van vragen, 
opmerkingen, onduidelijkheden, waarvan jullie vinden dat daarover naar de 
vrijwilligers informatie moet uitgaan.  
 
 
Hartelijke groet, Antoinette Walenberg, Algemeen coördinator 

 

 

Redactieadres: info@voedselbankharderwijk.nl  

Website: http://www.Voedselbankharderwijk.nl  

 

 
 Nieuws 

 
➢ Het uitgiftepunt in Ermelo heeft enkele maanden van in de Maranathakerk 

“onderdak” gekregen nadat Pinel (locatie van de gemeente Ermelo) werd 
gesloten. 

➢   
 Inmiddels is in het gemeentehuis de verbouwing afgerond en verhuizen we per 
1  april naar een uitgiftelokaal, op de 1e etage (buiten het zicht van anderen, 
 privacy is hiermee geborgd) in het gemeentehuis.  
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 Onze grote dank voor dit barmhartige gebaar om ons (tijdelijk huisvesting te 
 bieden, gaat uit naar de gereformeerde kerk (PKN) in de persoon van  
 Henk Vedder, voorzitter van het college kerkmeesters.  
 

➢ AED. Zoals jullie weten hebben we al enkele jaren een Buurt AED, die met een 
5-tal bedrijven is aangeschaft. Deze hangt in een gesloten kast, slotcode 1290 
v Aan de overkant bij OK-OIL  
Nu het aantal klanten en tevens het aantal vrijwilligers sterk is toegenomen, 
leek het ons noodzakelijk om een eigen AED aan te schaffen. 
Inmiddels is de AED in de winkelruimte naast de EHBO-kit door Hub geplaatst. 
Bij deze een oproep aan jullie allen!! 
We hebben ook een AED & Reanimatie instructie, tijdsduur 90 min. voor een 
groep van 20 personen KUNNEN REGELEN. 

 Wie van jullie wil aan deze instructie deelnemen? 

Zodra ik weet wie wil deelnemen kan ik, uiteraard in overleg, een datum bij de 
firma gaan inplannen. 
 

 
 

Agenda  
Lopende en aanstaande acties 

 
➢ YAR= Young Allinq Rebels, is een groep van jonge medewerkers van het bedrijf 

Allinq, wat het hoofdkantoor heeft in Harderwijk. 
Ze willen graag iets willen betekenen voor de voedselbank in Harderwijk. 

 De maand februari komen op de dinsdag woensdag en donderdagochtend deze 
 jonge mensen ons helpen met alle voorraadplanken schoon te maken en het 
 voedsel op de t.h.t. datum te scannen, om alles vervolgens weer in de schone 
 stellingen terug te plaatsen.  
 Inmiddels zijn ze al een heel eind gevorderd met deze enorme 
 schoonmaakklus en kan de NVWA-inspecteur komen. 
 

➢  10 weken 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4 

komen 3 leerlingen en 1 begeleider van de ZMLK De Lelie  (= Zeer Moeilijk 

Lerende Kinderen) ons helpen om zo werkervaring op te doen m.a.w.   “met hun 

handen kunnen werken en om midden in de maatschappij te komen”: .  

 
➢ Koningsspelen van 21 april 2023. Er komen die dag 2500 kinderen sporten en 

bewegen op het sportpark aan de Parkweg. De kinderen krijgen ook een lunch 

aangeboden bestaande uit fruit en broodjes.  

 De ervaring leert dat er nog wel wat overblijft. De organisatie heeft ons 

 gevraagd of  we dit dan eind middag willen komen ophalen. 

 
➢ Een klas studenten Verpleegkunde, Landstede Harderwijk zijn in het kader van 

 het vak Burgerschap, bezig met een voedselinzamelactie.  

  

➢ Tijdens de voorjaarsvakantie 25 febr. t/m.5 mrt. komen er weer scholieren de 

 maatschappelijke stage van 20 uur lopen bij de voedselbank. 

 



➢ CU Ermelo en Progressief Ermelo komen donderdag 8 maart van 9.00 uur tot 

ongeveer 11.30 uur ons weer helpen met het opruimen van de ingezamelde 

producten. 

 

Aan de donderdag vrijwilligers komt nog het verzoek 9 maart van 12.00 uur tot 

ongeveer 13.30 uur de voedselpakketten en de winkel te komen maken/inpakken. 

Een e-mail bericht hierover volgt nog separaat naar de donderdag -vrijwilligers.  

 

Putten: 

➢ Zaterdag 4 maart weer een inzameling van de kerken, deze keer bij de 

 Andreaskerk Voorthuizerstraat. 

           Woensdag 7 maart Biddag inzameling kerken. 
 
➢ De kinderen van de Gabriëlschool, 2 locaties t.w. locatie de Kelnerije en locatie 

Bijstergoed in Putten, willen zich voor de voedselbank gaan inzetten, Deze 

Vastenactie gaat lopen van dinsdag 7 maart t/m donderdag 6 april. 

 

Ermelo: 

➢ We hebben 1 milj. DE- punten ingezameld. Ze zijn door Janny en Gijs naar 
Arnhem DC gebracht en binnenkort gaan we de 1.669 pakken koffie ophalen.  

 
 
➢ CGK de Voorhof Ermelo houdt een inzameling met de kinderen van de kerk op 
 woensdag 8 maart Biddag.  
 
➢ Inzameling i.v.m. Biddag kerken Ermelo 

 
 
 
 
Werkgroepen/ commissies: nieuw 

 
Denktank: in het coördinatorenoverleg van sept. 2022 is de wens geopperd om een 
“Denktank” in te stellen. Dit zijn vrijwilligers die graag willen meedenken om een 
creatief proces op te starten waarin met de praktijkkennis, strategieën worden 
ontwikkeld om zo te komen tot beleidsvoorstellen aan het bestuur oftewel 
beleidsvoorbereiding. 
Inmiddels is er een werkgroep Denktank ingesteld en is er in december 2022 het 1e 
overleg geweest.  
De “Denktankers” zijn: Frans van Voorneburg, Bertus Kuik, Wim Taal, Henk de Mooij, 
Bert v.d. Schootbrugge, voorz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Werkgroep Arbo en Veiligheid  
 
Deelnemers zijn Rein- voedselopslag, Hub- schoonmaak en onderhoud, Paul- 
logistiek, Antoinette – algemeen coördinator en Wietste, bestuur met de portefeuille 
Arbo en Veiligheid  
 
Preventieve muizenbestrijding. Met de firma Rentokil hebben 
we een contract afgesloten m.b.t. ongediertebestrijding en 
dan met name voor de monitoring muizen. 
Dit gebeurt d.m.v. 10 Connect Radars 24/7/365 met CO2 voor 
muizen.  Er zijn er 8 bij de voedselbank en 2 bij Nel's 
kledingservice geplaatst.  
Hier en daar zie je binnen de voedselbank witte bakjes staan 
z.a. bij de goederenuitgiftedeur, in de meterkast. 
De monitoring is digitaal. Als er een muis in beland,gaat er een signaal af en komt de 
firma Rentokil voor de verdere “afhandeling”. 
  
 
Opleidingen/ cursus aanbod 

 
➢ Bijscholingsaanbod vrijwilligers Harderwijk Voorjaar 2023 

 
Verzorgd door Stichting Ontmoeting en ZorgDat 
Verdiepingstraining vrijwilligers Harderwijk en omgeving: 
14 maart Zingeving 

4 april Hoe troost je 

13 juni Positieve gezondheid 

 
Voor meer info: zie de bijlage  
 
 

➢ AED & Reanimatie instructie, tijdsduur 90 min. voor een groep van 20 
personen. 
Opgeven bij Antoinette.: info@voedselbankharderwijk.nl  
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