
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loodsnieuws 
Met ingang van 1 december geldt de 

mondkapjesplicht in alle openbare ruimten. Als 

bestuur hebben we hierover nagedacht. De loods 

is geen openbare ruimte, dus we hoeven daar 

geen mondkapje op. Al langer doen we dat ’s 

avonds wel en dat blijven we doen. ’s Morgens en 

’s middags hoeven de vrijwilligers geen 

mondkapje op, omdat we dan met weinig mensen 

in de loods zijn. Maar wel met deze voorwaarde: 

er moet echt 1,5 meter afstand worden 

gehouden. De loodsbazen gaan hier extra op 

letten, dus als je gecorrigeerd wordt, accepteer 

dat alsjeblieft. Als het ons met elkaar niet lukt om 

echt 1,5 meter afstand te houden dan zullen we 

ook overdag een mondkapje op moeten doen 

(dan moeten we overigens nóg steeds 1,5 meter 

afstand houden). We rekenen en vertrouwen op 

jullie medewerking! 

 

Parkeerwachters 

De afgelopen tijd waren er drie parkeerwachters 

bij gekomen. Dat is erg fijn, want hoewel we over 

het algemeen heel ruim in de vrijwilligers zitten, 

zitten we wat betreft de parkeerwachters wat 

krapper. Alleen inmiddels hebben we ook afscheid 

moeten nemen van twee parkeerwachters. Dat 

betekent dat we bijna weer terug bij af zijn. Aan 

elke vrijwilliger de vraag: willen jullie eens in je 

netwerk rondkijken en -vragen of er iemand zin en 

tijd heeft om parkeerwachter te worden voor 1 of 

2 donderdagavonden per maand? 

Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar 

vrijwilligers@voedselbankgo.nl. Alvast bedankt! 
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Van de voorzitter 

Beste vrijwilligers, 
  
Het jaar 2020 ligt bijna achter ons en wie had kunnen denken dat het 
verloop van dit jaar zo zou zijn.  
Covid-19 heeft veel impact gehad op zowel ons dagelijkse leven alsmede 
het organiseren van de diverse activiteiten bij onze voedselbank. 
Het bestuur wil jullie hierbij hartelijk danken voor jullie flexibele inzet; 
mede dankzij jullie hebben we de wekelijkse uitgifte kunnen garanderen. 
Soms was het lastig met de 1,5 meter en later de mondkapjes, maar we 
hebben de klus geklaard en daar mogen we trots op zijn. 
Het bestuur wens jullie ondanks de “beperkende” maatregelen een 
mooie decembermaand toe en hoopt dat jullie en je naasten gezond 
blijven. 
  
Met vriendelijke groet, Cees van Dam 
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Sinterklaas 

Helaas konden we dit jaar Sinterklaas en zijn 

pieten niet uitnodigen in de loods. Maar dat 

betekende niet dat de cliënten geen Sinterklaas 

konden vieren! Allerlei mensen op het eiland 

hebben cadeautjes en lekkers gebracht, dus de 

kinderen zijn flink verwend! En wat nog leuker is: 

twee vrijwilligerspieten hebben op zaterdag 5 

december alle kinderen (van wie de ouders 

toestemming hadden gegeven) van de 

Voedselbank verrast met een bezoek en een zak 

met verrassingen! 

 
 

 

Tot zover het nieuws voor 2020. We wensen iedereen goede kerstdagen toe en het beste en 
veel gezondheid voor 2021! Allen een hartelijke groet namens het bestuur, 
 
Cees, Jaap, Jan, Martin en Alissa 
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Nieuwsbrief 

Beste vrijwilligers, 

Het is een heel bijzonder jaar zoals iedereen wel weet maar het brengt 
gelukkig ook veel goeds voor de voedselbank, en dan met name voor de 
cliënten van de voedselbank. 
  
We hebben het afgelopen jaar onvoorstelbaar veel gehad en het jaar is 
nog niet eens om. We krijgen elke week enorm veel voeding van 
verschillende bedrijven op ons mooie eiland, we hebben heel veel mooie 
giften mogen ontvangen. Zowel van verschillende kerken op het eiland, 
van verschillende Stichtingen maar er zijn ook veel particulieren die wat 
overmaken naar onze bankrekening. Het is echt onvoorstelbaar zoveel als 
dat we krijgen.  
We willen uiteraard iedereen enorm bedanken voor alle gulle giften, zowel 
voor al het eten alsook voor alle gulle giften. 
  
Met vriendelijke groet, Martin Ista 

Van de penningmeester 


