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Mijn naam is Coen van
Woerkom en wil mijzelf in
het kort voorstellen.
Nadat ik vorig jaar november ben gevraagd om
voorzitter van de voedselbank Harderwijk, Ermelo
en Putten te worden, heb
ik per 1 januari jl. het stokje
van Matty overgenomen.
Ik woon al ruim 42 jaar in
Harderwijk en heb, tot vorige jaar 1 juli, bij verschillende banken in Nederland
gewerkt.
Gedurende mijn werkzame leven heb ik mij altijd
maatschappelijk ingezet als
vrijwilliger en in diverse besturen gezeten. Zo is mijn
gezin ruim 33 jaar gastgezin geweest voor een
bewoner van ’s Heerenloo,
heb ik diverse rollen vervult
in de Protestante Gemeente Harderwijk, ben ik
bestuurder geweest in het
dagelijks bestuur het College Nassau Veluwe en heb
ik in de raad van toezicht
gezeten van de Zorggroep
Noord West Veluwe.

Naast het voorzitterschap
van de voedselbank, ben
ik nog steeds scriba van
de algemene kerkenraad
Protestantse Gemeente
Harderwijk en als klusjesman verbonden aan een
woongroep van ‘s Heerenloo.
De voedselbank zie ik als
een nieuwe uitdaging. Vooral wat er zoal de komende
jaren te verwachten is.
Zoals bekend zijn wij bezig
te onderzoeken of er nieuwbouw mogelijk en haalbaar
is, waarbij wij dan ook het
winkelconcept willen invoeren met wellicht meerdere
openingsmomenten.
Daarnaast is de verwachting dat, als wij de landelijke
ontwikkelingen zien, wij een
toename kunnen verwachten van het aantal cliënten
die gebruik gaan maken
van de voedselbank.
Als er sprake is van een
toename van cliënten, is
vervolgens de vraag, hoe
komen en houden wij voldoende vrijwilligers en hoe
komen wij aan voldoende
voedingsmiddelen. Hierover zullen wij dan met z’n
allen moeten nadenken.
Kortom, uitdagingen genoeg die ik graag met
eenieder wil aangaan.
Coen.

Vrijwilligers

Van een aantal vrijwilligers hebben we afscheid
BED
genomen:
ANK
- Marijke Rijsemus
T!
- Chris Meerveld
- Bert van Diermen
- Hans Lammerts van
Buren
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Er zijn nieuwe vrijwilligers aan de slag gegaan:
Chauffeurs:
- Henk Vedder
- Johan de Vries
- Rein Hakvoort

Coördinator cliëntenbeheer
- Irene Verlind
Opslag producten
- Lucie Veeningen
- Rein Hakvoort
- Ria Hoogeveen
- Gerda Knijff
Schoonmaak/onderhoud
- Jan Timmerman
- Lennie Boer

Nieuwbouw

Over de plannen voor de
nieuwbouw is op dit moment geen nieuws te melden. Hier en daar worden
wat gesprekken gevoerd en
zodra er belangrijk nieuws
is, laten wij dit horen.
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AED Nobelstraat

Acties

Verschillende scholen en
organisaties deden in december inzamelingsacties
o.a.:
- De Triangel
- De Veste
- Prokino
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Het RSG stelde speciale
winterpakketten samen,
hiermee konden wij 100
mensen blij maken.

Samenstelling:
Annemarie van
Voornveld

Daantje en Wim Stoorvogel laten zich sponseren
tijdens de Vierdaagse. De
opbrengst gaat naar de
Voedselbank.

Wij ontvingen van een
groothandel in cosmetica
gezondheidsprodukten,
waterkannen en bekers.

Samen met 5 bedrijven aan
de Nobelstraat is een AED
van de Hartstichting aangeschaft en opgehangen bij
het OK Tankstation.
Wij hopen het apparaat
nooit nodig te hebben,
maar in geval van nood kan
nu eerste hulp bij hartfalen
worden verleend.
Bel altijd 112!! en haal de
code voor de AED (op het
memobord boven)
Een mooie vorm van samenwerking is dit!

THT/TGT-datum

De kerstactie Boekenverkoop 2019 in Ermelo bracht
voor de Voedselbank het
mooie bedrag van 1.000,op. Gijs van Norden, coördinator Ermelo, mocht dit in
ontvangst nemen.

Van de bezoekers van het
Top2000 feest in Putten
kregen wij 10 volle kratten
olijfolie oploskoffie gedoneerd. Daarnaast mocht
Fred Verhoef, coördinator
Putten, ook nog 1.250,- in
ontvangst nemen.

PLUS Dee uit Putten
schenkt 250 boodschappenpakketten. Dit jaar heeft
de supermarkt extra pakketten besteld om aan ons
te schenken.
Op 4 januari sloot de Jumbo in Drielanden: 10 containers met produkten werden
door ons opgehaald.
In januari ontvingen wij nog
kerstpakketten van Broekhuis en van Kwikfit ontvingen wij chocoladeletters
van de Hema.
700.000 DE-punten werden
gebundeld, hiervoor ontvangen wij 1.468 pakken
koffie. Jikke Kleefman en
Gijs van Norden: bedankt!
3 februari: actie Andreaskerk Putten: 24 kratten vol
producten.

Gooi je wel eens een pak
rijst, een blik soep of een
fles olijfolie weg, omdat de
houdbaarheidsdatum (THT)
is verstreken? Zonde! De
meeste producten kun je
vaak maanden of zelfs
jaren na het verstrijken van
die datum nog gewoon
eten. Over dit onderwerp is
daarom een richtlijn opgesteld, speciaal voor charitatieve instellingen, zoals de
voedselbanken.
Producten met een THT
datum mogen dus door de
voedselbanken ná die datum nog verstrekt worden.
Producten met een TGT
datum mogen dus ook ná
die datum NIET meer door
de voedselbanken verstrekt
worden aan de consument.
.

