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Bestuursberichten
Het is leuk om één keer in
een jaar iets gezelligs met
elkaar te doen, vinden we
als bestuur. En zo kwam het
dat we in de botters op de
Randmeren zeilden. En
gezellig was het!
Veel mensen hadden zich
aangemeld, we waren met
plm. 40 vrijwilligers. Onze
voedselbank telt (inclusief
de intakers van ZorgDat) 65
vrijwilligers, dus een
behoorlijke
vertegenwoordiging.
Het uitje stond deze keer
ook in het teken van het
afscheid van Diane Dirksen.
Diane is vanaf het begin
betrokken geweest bij de
Voedselbank. Haar naam
staat al vermeld in de
oprichtingsstatuten. Diane
maakte toen deel uit van het
bestuur in de rol van
secretaris. Al die jaren heeft
ze zich vooral
beziggehouden met de
cliënten. In het begin was
dat nog wel overzichtelijk. In
Lelystad werden de
pakketten klaargemaakt,
een auto uit Harderwijk
haalde de pakketten op, ze
werden in Harderwijk nog
wat aangevuld en
uitgedeeld.

Redactie:
Annemarie van Voornveld

noteerde namen, adressen
etc. Toen het aantal toenam
en de intake professioneler
moest, heeft ZorgDat de
screening overgenomen,
maar dat betekende wel
meer administratieve
rompslomp.

Rijsemus coördineert het een
en ander en samen met Elly
en Wim v.d. Linden maakt ze
de lijsten klaar voor de
uitdeeldagen, dat wil zeggen:
ze noteren wie een her-intake
krijgt, wie jarig is, wie zich
afmeldt enzovoort.

Avond aan avond zat Diane
(na een werkdag) achter de
PC om de aan- en
afmeldingen te verwerken.
Als ze een weekendje weg
ging, ging de laptop mee.
Ze was altijd aanwezig
tijdens het uitdelen. Ze
kende de cliënten en wist
via de intake wel iets meer
van hen.

Elly en Wim en Marijke
verzorgen bij toerbeurt het
uitdelen in Harderwijk en
houden nauw contact met de
uitdeelpunten in Ermelo met
Gijs van Norden, en in Putten
met Fred Verhoef.

Diane was een stille rots in
de branding, maakte zich
(uiterlijk) niet druk en het
kwam altijd goed. De laatste
vijf jaren heeft ze haar werk
meer en meer uit handen
gegeven. Ze bleef
bestuurslid, maar anderen
namen haar taken over.
Desiree bijvoorbeeld, maar
die verzuchtte in de laatste
nieuwsbrief: Ik heb
meerdere keren mijn
respect naar Diane
uitgesproken over wat zij al
die jaren alleen heeft
gedaan.
Op dit moment ontvangt
Harry Hagen de aanmelding
en geeft hij de aanvragen
door naar ZorgDat, Marijke

Het ging aanvankelijk om 5
pakketten, maar dat aantal
groeide snel. Diane
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Diane, wel bedankt voor al het
werk dat je al die jaren voor de
voedselbank gedaan hebt! We
gunnen je welverdiende
rustige en gezellige avonden,
o.a. met Jur! Leuk dat Jur bij
je afscheid aanwezig was. Het
ga jullie goed!

Kijk eens in je keukenkastje; dag van de duurzaamheid
Een doelstelling van de
voedselbank Harderwijk,
Ermelo en Putten is
voedselverspilling tegengaan.
Laat overtollig voedsel niet
bederven, maar breng het
naar de voedselbank.
Er zijn geen eenduidige
cijfers, maar consumenten
verspillen heel veel voedsel.
Een getal als 40 kg per
persoon per jaar is geen slag
in de lucht. We kopen te veel,
we koken teveel, we vinden
sommige dingen toch niet
lekker en we laten ook veel
frisdrank, koffie en andere
dranken via de gootsteen
verdwijnen.

De voedselbank doet een
oproep aan alle inwoners:
kijk eens in je keukenkastje!
Staan daar spullen die je
teveel gekocht hebt, of die je
bij nader inzien toch niet
lekker vindt of niet wilt
gebruiken, gooi ze dan niet
weg, maar breng ze naar de
voedselbank.
Het gaat om voedsel dat nog
houdbaar is.
Inleveren kan op woensdag
10 oktober tussen 9.00 en
13.00 uur en ’s avonds
tussen 19.00 en 20.00 uur.
Nobelstraat 9, Harderwijk.

22 september: vrijwilligersuitje
Zaterdag 22 september jl.
zijn de vrijwilligers met
elkaar op pad geweest.

Daarna kon iedereen langs de
smalle trapjes de poort
bekijken.

Om 10.00 uur ontmoetten
wij elkaar bij de Vischpoort.
Onder het genot van een
kop koffie vertelde Matty
over de historie van de
Vischpoort. Van
verdedigingswerk tot
museum.

Om 11.00 lagen de botters van
de Harderwijker Botterstichting
klaar om uit te varen. Met vier
botters maakten we een rondje
over het Randmeer en zeilden
we iets na twaalven de haven
weer binnen.
Ter afsluiting was er een lunch
bij Veluvia.

Vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers:
- Wiekie de Man,
- Maria Haas,
- Ton van Limbeek.
- Hans Lammerts van
Buren,
- Paul Kempers,
- Chris van Meerveld.
- Hans Priem,
- Jos van Raayen,
- Channa Tomassen

Voor in de agenda:

Eindejaarsborrel
21 december aanstaande
16.00 -18.00 uur.

Hartelijk welkom!
Vertrokken vrijwilliger:
- Mark Streef

Dick Poth werd 80 jaar!
Gefeliciteerd.
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Acties, een aantal op een rij…..
DE Spaarpunten. Voor de 7e
keer vind dit jaar de
spaarpuntenactie plaats.

Voedselbank
Harderwijk

voedselbank geschonken:
€ 3.000,-. Geweldig!

Postbus 478
3840 AL Harderwijk

Medewerkers van Univé
staken de handen uit de
mouwen op 8 september jl.

E-MAIL:
info@voedselbankharderwijk.nl

Klanten van Etos konden in
augustus bij hun eigen
aankoop een aankoop doen
voor de voedselbank. We
werden verrast met allerlei
produkten: shampoo,
tandpasta en luiers.
Jeugdvereniging
HDDWEDVL uit Putten
verkocht vlaaien. De
opbrengst werd aan de

Voor in de agenda:

Sinterklaasfeest voor de
kinderen
24 november 2018

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.voedselbankharderwijk.nl

Week van de voedselbank
Op 16 en 17 oktober (week
42) vallen elke jaar
respectievelijk Wereld
Voedseldag en Wereld
Armoededag.
Beide thema’s raken de
kern van het werk van de
voedselbanken. In onze
missie staat dat wij voedsel
inzamelen dat anders
verspild zou worden. En dat
uitdelen aan mensen die dat
heel hard nodig hebben.
Voedselbanken strijden zo
tegen voedselverspilling.

Om die reden is week 42
uitgeroepen tot de Week van
de Voedselbanken. We
hopen in die week drempels
te verlagen. Je hoeft je niet
te schamen om naar de
voedselbank te gaan.
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