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Waar komt al dat 
voedsel vandáán? 
Elke week krijgen bijna 200 huishoudens een voedselpakket; genoeg om 
vier dagen van te leven. Dat is héél veel gratis voedsel. Waar komt dat 
allemaal vandáán? Dat vertelt deze artikelenreeks. In dit eerste artikel 
gaat het over bedrijven uit onze eigen regio die ons steunen. In de 
volgende Voedselpraat: het distributiesysteem van de gezamenlijke 
voedselbanken. Daarna volgen nog: onze winkelacties en een aantal 
bijzondere leveranciers: kerken, verenigingen en particulieren. 

1. Onze Westfriese leveranciers 
Een groot deel van het voedsel dat onze voedselbank weggeeft, komt 
van Westfriese bedrijven in de food-sector. Vaak is er een reden waarom 
het bedrijf dat voedsel niet verkoopt, maar weggeeft. “Er is iets mee”. 
Wat níet betekent dat het “niet in orde” zou zijn, want aan de kwaliteit  
mankeert niets. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een partij goed 
voedsel wordt afgestaan aan de voedselbank. 

De bakkers hebben een heel eenvoudige reden: ze willen niet graag 
“nee” verkopen aan hun klanten. Daarom bakken ze altijd aan de ruime 
kant. Als de winkel ’s avonds sluit, is er nog brood over. En de volgende 
ochtend verwacht de klant vers gebakken brood. Wat doet de bakker dan 
met het teveel gebakken brood? Weggooien is zonde! Het gaat in de 
vriezer tot de bestelwagen van de voedselbank het komt halen. Zo gaat 
het al jaren bij “onze” bakkers: Otten, Smit, Besseling en Botman, de 
warme bakkers, die ervoor zorgen dat “de koude bakker” van de 
voedselbank elke vrijdag ruim voldoende aanbod heeft! 

Twee regionale leveranciers willen we met extra waardering vermelden: 
DEEN en Hessing. Deze bedrijven verzorgen iedere week de aanvoer 
van een flinke hoeveelheid vers voedsel. DEEN zorgt voor verse zuivel (en 
vaak ook vleeswaren), Hessing levert vers gesneden groenten. Het gaat 
hier níet om incidentele levering van overtollige partijen, maar om een 
gegarandeerde wekelijkse aanvoer. De klanten van de Voedselbank 
krijgen elke week verse groenten en verse zuivelproducten! 

Oók vers zijn de verpakte plakjes kaas van Van der Sterre uit 
Grootebroek. Dit bedrijf levert verpakte plakjes kaas aan zorginstellingen 
en heeft altijd wel een hoeveelheid over; de voedselbank is er blij mee! 

Kakelvers zijn ook de eieren, die we wekelijks krijgen van Zorgboerderij 
André Hoeve, een bijzondere melkveehouderij in Spierdijk, waarover u 
in het artikel hieronder meer zult lezen.

 

Berichten van: 

 
Het Stichtingsbestuur 

Jaarverslag 2016 

Zowel het algemene als het 

financiële jaarverslag 2016 van de 

voedselbank West-Friesland zijn 

onlangs vastgesteld. Ze geven een 

goed beeld van onze situatie in alle 

opzichten. De jaarverslagen zijn in 

te zien via de website, kopje 

Sponsors, fiscale informatie. 

Klanten 

Het aantal klanten van onze 

voedselbank blijft erg stabiel in het 

lopende jaar. Eind mei ging het om 

184 huishoudens. Zij waren als volgt 

verdeeld over de vier uitdeelpunten: 

Hoorn 126, Bovenkarspel 36, 

Medemblik 19 en Opmeer 3.  

Aandacht voor de kinderen 

Op zaterdag 16 september 

aanstaande zullen wij wederom een 

uitje voor de kinderen van onze 

klanten organiseren. Dit jaar ligt de 

organisatie weer geheel bij de 

voedselbank. Er zal een beroep 

worden gedaan op een aantal 

vrijwilligers om de kinderen van 6 

tot 12 jaar te begeleiden tijdens deze 

gezellige dag. 

Huisregels 

Het bestuur heeft de huis- en 

gedragsregels geactualiseerd naar  



Om nog even in de verse sector te blijven: vanaf de oprichting van onze 
voedselbank – dus al meer dan 10 jaar! – zorgt het fruitbedrijf Pronk in 
Zwaagdijk-West voor appels van uitstekende kwaliteit. Elke week vijf 
kisten vol; het hele jaar door! 

Opvallend vaak zitten er paprika’s in het kratje van de voedselbank. Die 
komen meestal van Barendse, een glastuinbouwbedrijf in Middenmeer 
(Agriport). Het gaat om zogenaamde “tweede keus paprika’s”. Die zijn 
net zo lekker en gezond als ‘eerste keus’, maar wat kleiner of een beetje 
onregelmatig van vorm. Daar proef je helemaal niks van! 

In Enkhuizen staat een koekfabriek van Peijnenburg. Regelmatig is die 
goed voor een flinke partij jodekoeken, glacé’s en/of mergpijpjes. Dat 
kan bijv. een partij zijn, waarvan het gewicht (door een foutje bij het 
afstellen van de machine) niet precies klopt met wat er op de verpakking 
staat. De klanten van de voedselbank weten uit ervaring dat jodekoeken 
van 23 gram net zo goed smaken als die van 25 gram! 

Naast de hier vermelde bedrijven zijn er nog veel meer kleine en grotere 
bedrijven in West-Friesland die aan de voedselbank denken zodra er een 
partij voedsel op de één of andere manier minder courant wordt. Vaak 
heeft dat iets te maken met het naderbij komen van de THT-datum. THT 
betekent “Tenminste Houdbaar Tot”. Tot die datum garandeert de 
producent een optimale kwaliteit en smaak. Veel artikelen zijn ook (lang) 
ná die datum nog uitstekend, maar ze kunnen dan niet meer worden 
verkocht. (Tussen twee haakjes: met de TGT-datum ligt dat ànders. TGT 
betekent “Te Gebruiken Tot”. Daar gaat het om bederfelijk voedsel, dat 
na die datum niet meer geschikt is om te gebruiken). 

Om nog een paar bedrijven te noemen waar we als voedselbank veel aan 
te danken hebben: de firma Groot in Hoorn is al heel wat jaren goed 
voor de levering van conserven en leverworst, Ranzijn Tuin&Dier in 
Bovenkarspel tekent voor de regelmatige aanvoer van honden- en 
kattenvoer. Etos en DEEN leveren vaak drogisterij-artikelen. Dat is geen 
voedsel, maar wèl belangrijk in het assortiment van een voedselbank! 
Tenslotte nog een bedrijf uit de non-foodsector: Stumpel helpt ons 
geweldig met veel kantoorartikelen, zoals toner voor de printer en een 
beamer voor de presentaties over het voedselbankwerk. 

Zonder de goodwill van de hier genoemde èn nog heel wat níet 
genoemde bedrijven in onze regio zou het werk van onze Westfriese 
voedselbank niet mogelijk zijn geweest. Hulde!  

   

 

Altijd veel plezier op de 
Zorgboerderij André Hoeve 
Sinds een paar jaar levert de zorgboerderij 
‘André Hoeve’ in Spierdijk wekelijks eieren 
aan de Voedselbank. Een mooi gebaar, maar 
het gaat er vooral om de mensen met een 
beperking die daar te vinden zijn. Zij zijn 
zinvol bezig en genieten iedere dag met 
volle teugen. Voedselpraat is in gesprek 
gegaan met boerin Jolanda Schilder.  

Waarom een zorgboerderij beginnen? 

De familie van mijn man André had hier al 

sinds jaar en dag een melkveehouderij, die in 2001 door André is 

overgenomen. In 2006 werden we benaderd door Landzijde (een 
overkoepelende organisatie van zorgboerderijen in Noord-Holland) met 

de vraag of we misschien een zorgboerderij zouden willen starten. We 

hebben ons georiënteerd en werden eigenlijk direct enthousiast.

aanleiding van een aantal incidenten 

tussen klanten en vrijwilligers. 

Gelukkig komt dat niet zo vaak 

voor, maar voorkomen is nu 

eenmaal beter dan genezen. 
 

 

Van de Werkvloer 
 

Mutaties vrijwilligersbestand 

Vertrokken: 

Hyo van der Hoek (inpakken op 

dinsdag). Wij danken haar voor haar 

inzet de afgelopen periode. 

Nieuw: 

Daan Karnabrata (zal waarschijnlijk 

aan de slag gaan als chauffeur). 

Richard Koekkoek stapte over van 

het DEEN-project naar de hal op 

vrijdag. 

Hoogwoud: 

Al enige tijd draait er een proef met 

een uitdeelpunt in Hoogwoud. De 

volgende personen zijn daar actief: 

Wibo Beenen, Fred Nansink, Sjaak 

Beerepoot en Ruud Brussaard. 

Wij wensen alle medewerkers die 

nieuw zijn of een ander plekje 

hebben gekregen veel motivatie en 

plezier toe. 

Winkelactie Bovenkarspel 

De winkelactie bij de DEEN-

vestiging in Bovenkarspel op 20 mei 

was een succes. Er zijn maar liefst 

1275 artikelen ingezameld. 

RABO-fietstocht 

Op 10 juni doen we weer mee met 

de RABO-fietstocht in West-

Friesland. Dat levert weer € 250,- op 

voor de Voedselbank. 

Actie Horizoncollege 

Het Horizoncollege in Hoorn houdt 

een inzameling van voor de 

voedselbank d.m.v het inleveren van 

lege flessen. Van de opbrengst 

worden o.a. pannenkoeken-

maaltijden en benodigdheden voor   

André en Jolanda Schilder 



Snel daarna zijn we gaan proefdraaien en 

dat beviel zo goed dat we direct zijn gestart.  

Ook de doelstelling was voor ons belangrijk. 

Zorgboerderijen bieden veiligheid, ruimte en 

uitdagingen. Door hun manier van werken 

zorgen boeren ervoor dat er een 

verbondenheid ontstaat tussen cliënten 

onderling, met de dieren op de boerderij en 

met de natuur. Werken in de buitenlucht 

draagt bovendien bij aan een betere 

lichamelijke en psychische gezondheid.  

Wat is er zo aantrekkelijk aan een 

zorgboerderij? 

Als ze ziet wat de zorgboerderij doet met 

mensen met een beperking die bij ons zijn 

geplaatst dat word je daar zelf ook blij van. 

Het is niet alleen een dagbesteding maar het werken bij ons geeft ook 

verantwoordelijkheidsgevoel en structuur. Daarnaast proberen we de 

mensen verder te helpen richting meer zelfstandigheid. Soms is zelfs 

doorstroming naar een betaalde baan mogelijk. We bieden daarom ook 

cursussen en trainingen aan, zoals omgaan met de computer, een BHV-

cursus of we stomen ze klaar voor bijvoorbeeld een melkersdiploma. Dat 

geeft veel voldoening als het lukt. 

Hoe komen de mensen bij jullie? 

De gemeente bepaalt sinds een paar jaar wie er in aanmerking komt voor 

een zorgboerderij. Dat kunnen mensen zijn met lichamelijke of 

psychische problemen maar ook dementerende ouderen, mensen die met 

een burn-out te maken hebben of leerlingen van het speciaal onderwijs. 

Jong en oud dus en heel gemêleerd, iedereen kan bij ons terecht. Als de 

gemeente een positieve indicatie afgeeft bekijkt Landzijde bij welke 

zorgboerderij de cliënt het beste kan worden geplaatst. In totaal kunnen 

er 10 a 15 mensen met een beperking bij ons terecht. Iedere dag zijn er 

uiteraard ook de nodige begeleiders aanwezig. 

Wat vinden we bij jullie op de boerderij? 

Vanuit het verleden is de melkveehouderij nog steeds een belangrijk 

onderdeel, we hebben hier zo’n 100 melkkoeien rondlopen, die 2 keer per 

dag worden gemolken. Daarnaast lopen er wat paarden, wat kleinvee en 

natuurlijk onze kippen.  

Waarom leveren jullie 

eieren aan de Voedselbank? 

Onder de naam ‘Vriendentuinen’ 

is in 2012 gestart met een 

initiatief in Noord-Holland 

waarbij op zorgboerderijen 

verse groente en fruit wordt 

geteeld voor mensen die 

afhankelijk zijn van de 

Voedselbanken. De 

initiatiefnemers van dit idee zijn 

Stichting DOEN, Stichting 

Landzijde en Voedselbanken Noord-Holland. Het project werd met een 

bijdrage uit de Extra Trekking van de Vrienden Loterij mogelijk gemaakt. 

Een paar jaar later zijn we in contact gekomen met de Voedselbank 

West-Friesland en hebben we de afspraak gemaakt om wekelijks eieren 

te gaan leveren. Sinds die tijd hebben we dat ook iedere week gedaan. 

Per jaar gaat het om zo’n 20.000 eieren!

 

cupcakes aangeschaft en geschonken 

aan de gezinnen. 

Samenwerking Jumbo 

Al eerder zijn er contacten gelegd 

maar binnenkort start de concrete 

samenwerking. Jumbo Zwaagdijk 

levert levensmiddelen die retour 

komen uit de winkel en nog geschikt 

zijn voor de Voedselbank. Daarnaast 

heeft de Jumbo voorgesteld om zo 

nu en dan een gerichte actie voor 

ons te houden. 

Nieuwe vloer in ons pand aan de 

Verlengde Lageweg 

De vloerbedekking in de 

administratieruimte, de hal en de 

spreekkamer is onlangs vervangen 

door een prachtige pvc-vloer. Een 

echte verbetering! 

 
Onze nieuwe vloer. 

Leuke actie Boxie 

De Hoornse kunstenaar Boxie heeft 

een leuke actie bedacht. Tijdens zijn 

expositie op 3, 4 en 5 juni konden 

kinderen van klanten van de 

Voedselbank, onder leiding van de 

kunstenaar aan de slag met het 

maken van een fraai schilderij. Veel 

kinderen hebben zich daarvoor 

opgegeven. Het schilderij zal 

vervolgens worden geschonken aan  

Het vee heeft alle ruimte 

Allemaal eieren voor de Voedselbank! 



Onze ‘hulpboeren’ vinden het prachtig; hoe mooi is het om iets te doen 

voor anderen, te delen en elkaar sterker te maken! 

Jolanda wijst ten slotte nog op de mogelijkheid om 

een kip en/of mandje eieren te “kopen” (zie het kader hieronder). 

 

 

“Ik voelde me een beetje asociaal” 

Aan de praat met 
Johan de Greeuw 

Al negen jaar is hij met hart en 
ziel betrokken bij de voedselbank; 
altijd als chauffeur hoewel dat 
nooit zijn beroep is geweest. Een 
opgewekte, nuchtere Westfries, 
zeventig jaar geleden geboren in 
Medemblik als derde kind in een 
tuindersgezin, waar de vier zoons 
al van jongs af aan flink de 
handen uit de mouwen moesten 
steken. Hard werken is voor hem 
heel gewoon, al werd er door 
medische sores soms flink aan de 
handrem getrokken. 

Hij ging naar de Middelbare Tuinbouwschool aan de Bontekoestraat in 
Hoorn, waar “die lange met z’n motorfiets” best aandacht van de 
meisjes kreeg. Ook van Simone, het zusje van een klasgenoot en nu 
al 48 jaar zijn toegewijde echtgenote. Die motor had hem trouwens 
bijna het einddiploma gekost, want door een ongeluk raakte hij 10 
weken (!) in het ziekenhuis. Gelukkig mocht hij uitgesteld examen 
doen en slaagde. Daarna moest hij in militaire dienst; 22 maanden bij 
de marechaussee. “Niet vervelend, maar wel een fikse onderbreking 
van je loopbaan”, zegt hij er nu van. 

Een oudere broer had intussen een goed lopende champignonkwekerij 
in Wijdenes en na de diensttijd kon Johan daar op z’n 21ste aan de 
slag als bedrijfsleider. Een jaar later traden Simone en hij in het 
huwelijk. Ze kregen drie kinderen; twee meisjes en één jongen. 
Inmiddels zijn ze met vreugde opa en oma van drie kinderen in de 
basisschoolleeftijd. 

Spannend werd het toen de champignonkwekerij in 1985 failliet ging. 
Na een periode van veel onzekerheid konden Johan en Simone een 
groot deel van het bedrijf overnemen. Ze stopten met de 
champignons en maakten er een oesterzwammenkwekerij van. Een 
gigantische investering met veel risico, maar ze gingen ervoor: 
keihard werken, zeven lange dagen per week; twintig jaar geen

de Voedselbank. Als alles goed gaat 

staat in de volgende Voedselpraat 

het resultaat. 

 
Een voorbeeld van een kunstwerk 

van Boxie 
 

Van de Stichting Vrienden

 
Wisseling van de wacht  

Zoals in de vorige Voedselpraat al 

werd aangekondigd heeft Jan van 

Holten inmiddels het secretariaat 

van de vriendenstichting van Henk 

Schouten overgenomen. Daarmee is 

het oude “planet”-e-mailadres 

komen te vervallen. U mailt 

voortaan met de donateurs-

organisatie van de voedselbank via 

voedselbankwfr@gmail.com. En u 

belt de secretaris met 0229-572399. 

Bijvoorbeeld om een presentatie 

over het voedselbankwerk aan te 

vragen voor een vereniging waarvan 

u (bestuurs-)lid bent. 

Financiën 

De jaarstukken van penningmeester 

Cees Olbers over 2016 zijn 

inmiddels gecontroleerd en in orde 

bevonden. De vriendenstichting 

heeft vorig jaar € 21.000,- kunnen 

afdragen aan de Voedselbank; 

allemaal bijeengebracht door onze 

vaste donateurs, eenmalige 

giftgevers en de opbrengsten van 

presentaties voor verenigingen. 

Herdruk folder 

Zoals aangekondigd in de vorige 

Voedselpraat is de folder waarmee 

de vriendenstichting haar 

promotiewerk ondersteunt, 

inmiddels herdrukt. Het resultaat 

kunt u op pagina 6 bewonderen.  

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het houden van kippen, zoals de 
aanschaf, huisvesting en het voer. Niet alles wordt gedekt vanuit de 
zorgbudgetten. Landzijde heeft daarom het initiatief genomen om een kip 
met een mandje eieren voor € 25,-- of alleen een mandje eieren voor € 
5,50 te “kopen” bij diverse zorgboerderijen. Dit is ook mogelijk bij de 
André Hoeve. Als u meedoet steunt u meerdere doelen (de zorgboerderij 
zelf en de klanten van de Voedselbank) daarnaast maakt u kans op een 
leuke prijs. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op de 
website: www.kipofei.landzijde.nl/zorgboerderij-andre-hoeve. 

mailto:voedselbankwfr@gmail.com
http://www.kipofei.landzijde.nl/zorgboerderij-andre-hoeve


vakantie! Wèl konden ze al gauw ook de woning bij het bedrijf 
betrekken; een heerlijk plekje om te wonen met die grote, zonnige 
tuin! 

Aan het harde werken kwam een abrupt einde door een ernstig 
ongeluk, waarna – nog in de herstelperiode – ook nog een 
hersentumor werd geconstateerd. Een zware operatie en een lange 
periode buiten spel. Naast alle persoonlijke leed en zorgen had dat 
ook consequenties voor het bedrijf. De zwammenkwekerij werd 
afgebouwd; nu worden de bedrijfsruimten verhuurd voor opslag. Zo 
vraagt het bedrijf nog maar weinig werk en brengt het genoeg op 
voor “een goed pensioen”. Johan en Simone halen de gemiste 
vakanties nu in door met de caravan Europa te doorkruisen. 

Werken voor de voedselbank 
Hoe kwam Johan ertoe om contact op te nemen met de Westfriese 
Voedselbank? “Ach”, zegt hij nuchter: “Ik voelde me al een poos een 
beetje asociaal; alleen maar werken voor je eigen bedrijf. Ik wilde wel 
‘es wat voor de gemeenschap doen!” Na een gesprek met Han Neef 
kon hij aan de slag als chauffeur. En hij geniet van het werk, de 
contacten met leveranciers en met andere vrijwilligers. Vooral de 
onderlinge contacten binnen de chauffeursploeg zijn erg prettig, met 
een jaarlijks uitje of barbecue als hoogtepunt. Niet alleen voor de 
gezelligheid, maar ook om de gang van zaken met elkaar door te 
spreken en te kijken wat er aan de werkwijze verbeterd kan worden. 

Dinsdag en donderdag waren lang Johan’s vaste dagen. Op dinsdag 
eerst het lege fust ophalen bij het uitdeelpunt Bovenkarspel, dan kaas 
halen bij Van der Sterre, brood bij Besseling en vaak dierenvoer bij 
Ranzijn of Chips in Langedijk. De donderdagse rit is altijd naar het 
distributiecentrum in Amsterdam, waar de bestelbus vaak een beetje 
té zwaar beladen vandaan komt. De laatste tijd rijdt Johan niet meer 
op donderdag maar op woensdag: brood halen bij Otten en Smit, 
verse groenten bij Manna in Alkmaar, eieren in Spierdijk en vaak nog 
wat spullen bij DEEN. 

Johan is “een beetje verslaafd” aan het voedselbankwerk. Hij vindt de 
voedselbank “een fantastische instelling, maar ook een noodzakelijk 
kwaad”. Hij kan echt onder de indruk raken van de verhalen over 
klanten; hoe mensen zó aan lager wal kunnen raken. “Dat had ons 
ook kunnen overkomen” beseft hij dan. 

Tijd voor hobby’s 
Naast het werk voor de 
voedselbank heeft Johan 
nu tijd voor een paar 
mooie hobby’s. De motor 
is nog steeds een topper. 
Hij houdt van tuinieren; 
dat is te zien in hun 
prachtige, ruime tuin. En 
hij mag graag lezen: 
detectives en historische 
romans. Maar bovendien 
zingt hij met overgave de 
baspartij bij 
oratoriumvereniging Soli 
Deo Gloria en doet 
regelmatig als “uitleenbas” mee bij andere koren. Samen met Simone 
geniet hij van het leven en is blij dat hij zich nuttig kan maken.

Lions Clubs 

De vriendenstichting onderhoudt al 

jaren goede contacten met 

verschillende serviceclubs in onze 

regio. De Lions Club Velius Hoorn 

organiseert elk jaar de banketstaven-

actie, waaruit de voedselbank grote 

hoeveelheden houdbaar voedsel 

ontvangt. Een andere Lions Club, de 

LC Hoorn-West-Friesland heeft nu 

een plan in voorbereiding om voor 

de kinderen van de 

voedselbankklanten een feestelijk 

dagje-uit te organiseren in 

samenwerking met de Stichting “De 

Dag van Ruud”. 
 

Voedselbanken Nederland 
en het samenwerkingsverband 

Voedselbanken Noord Holland 
 

Supermarktketens 

Steeds meer supermarkten proberen 

aansluiting te vinden bij de 

voedselbanken. Belangrijkste reden 

is dat zij hun afvalkosten willen 

verlagen door nog bruikbare 

goederen die normaal de afvaloven 

in zouden gaan voor uitgifte door de 

voedselbank te sorteren.  Dat ze 

daarmee ook nog goed werk 

verrichten is mooi meegenomen. 

Op landelijk niveau heeft 

Voedselbanken Nederland 

samenwerkingsovereenkomsten 

gesloten met Jumbo en met Aldi. 

Ook in West-Friesland is de 

samenwerking tussen onze 

voedselbank en de lokale 

supermarkten van deze ketens 

inmiddels langzaam op gang 

gekomen. Een mooie kans voor ons 

om meer voedsel te verwerven! 
 

 

Kijk ook eens rond op 

onze website: 

www.voedselbankwf.nl 

en op de landelijke site: 

www.voedselbankennederland.nl  
  

http://www.voedselbankwf.nl/
http://www.voedselbankennederland.nl/


 
 

Het volgende nummer 

van Voedselpraat 

verschijnt in oktober. 
 

 
 

Wilt u een aantal 

exemplaren van de 

hier afgebeelde folder 

ontvangen om meer 

bekendheid te geven 

aan het werk van onze 

voedselbank? 

Neem contact op met 

Jan van Holten, 

secretaris van de 

Stichting Vrienden, 

of vraag ernaar bij de 

administratie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de folder is een 

aanmeldingskaart 

voor donateurs 

ingestoken. 

Gegevens 
Voedselbank West-Friesland 
Verlengde Lageweg 9 
1628 PM Hoorn 

 

0229 – 50 48 21 
 
 

info@voedselbankwf.nl 
 

 

Stichtingsbestuur: 
Leoni Sipkes, voorzitter 
Monique Broekhuisen, secretaris 
Peter de Vries, penningmeester 

 
Stichting Vrienden 
Tel.: 0229 – 57 23 99 

Mail: voedselbankwfr@gmail.com 

Bestuur: 
Frank van Leerdam, voorzitter 
Jan van Holten, secretaris 
Cees Olbers, penningmeester 
Marloes Oost-Sneek, lid 
Henk Schouten, lid 

Bankrekening 
voor giften en donaties: 
NL12 ABNA 0543 4865 91 
t.n.v. Stichting Vrienden van de 
Voedselbank West-Friesland. 

De redactie van 

Voedselpraat  

bestaat uit: 

Hugo Pijl, 

Henk Schouten 

en Peter de Vries. 
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