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Loodsnieuws 
Inmiddels werken we al een hele tijd ’s avonds 

met mondkapje op en op nieuwe tijden. Als 

bestuur hebben we besloten dat we de 

uitgiftetijden zo houden. Vanaf nu geldt dus dat 

we altijd uitgeven tussen 19.00 en 20.00 ’s 

avonds.  

 

Ander nieuws betreffende de loods is minder leuk. 

Begin dit jaar is officieel de huur van de loods 

opgezegd. Dat betekent dat we over een half jaar 

naar een nieuwe plek verhuisd moeten zijn als  

Voedselbank. We zijn hierover nog met 

verschillende instanties in gesprek, dus het proces  

 

 

loopt. Suggesties voor een nieuwe locatie zijn 

hartelijk welkom! 

 

Ten slotte is een bekend gezicht uit de loods 

verdwenen. Jaap Bakelaar heeft eind vorig jaar 

alle taken voor de Voedselbank neergelegd. Het 

gezin Bakelaar heeft de afgelopen jaren veel voor 

de Voedselbank betekend. We willen hen daar 

allemaal heel hartelijk voor bedanken en wensen 

hen het beste voor de toekomst.  

Als er een vrijwilliger is die het leuk lijkt om de 

taken van Jaap over te nemen, laat het dan weten 

aan iemand uit het bestuur. De 

functieomschrijving voor logistiek coördinator is 

als volgt:  

Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee 
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Namens het bestuur 

Beste vrijwilligers, 
 
Het jaar 2022 is weer al een ruim een maand onderweg en er gebeurt van alles om ons 
heen. Het afgelopen jaar heeft van ons maar ook van jullie weer veel aanpassingen 
gevraagd in zowel de privésfeer als bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk bij de 
voedselbank.  
Het bestuur is dan ook dankbaar dat jullie je ook in 2021 zijn blijven inzetten en dat we 
onze cliënten wekelijks konden blijven voorzien van een ruim pakket. 
 
Afgelopen jaar hebben we een succesvolle actie gehad voor de aanschaf van een nieuwe 
bus en rollerbank. Beiden waren broodnodig. De bus omdat de ‘oude bus’ veel ging 
kosten in onderhoud en de rollerbank omdat dit de werkzaamheden ten goede komt. 
Wij zijn bedrijven, instellingen en particuliere gevers dan ook dankbaar voor deze 
bijdragen. 
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen welke uitdagingen ons weer te wachten staan, 
maar met hulp van velen vertrouwen we erop dat dit ook weer zal goed komen. 
 
Met een hartelijke groet, namens het bestuur, 
 
Cees van Dam 
Voorzitter 



 Nieuwsbrief 

• Maakt aan de hand van de vaste rondes en de 

binnengekomen telefoontjes over op te halen 

producten de dagelijkse ritlijst om alle 

producten op te halen of weg te brengen. 

Dit gaat in samenwerking met de planner van 

de chauffeurs, de loodsbazen voor de 

beschikbare koel- en vriesruimte en de 

voedselverwerver die leveranciers aanbrengt. 

• Draagt zorg voor het in goede staat houden 

van de koel/vriesbus en de aanhanger door 

storingen op te (laten) lossen en reparaties en 

onderhoud in te plannen. 

• Onderhoudt contacten met omliggende 

voedselbanken voor het uitwisselen van 

producten. 

Ook als je iemand kent die dit wel zou willen 

doen, horen we het graag! 

 

CuraMare 
De afgelopen tijd is er overleg geweest met de 

vrijwilligerscoördinatoren van CuraMare. Bij 

CuraMare zijn ze al langere tijd op zoek naar 

maaltijdbezorgers. Als maaltijdbezorger ga je 

regelmatig rond lunchtijd met maaltijden langs bij 

mensen. Op drie woonzorglocaties functioneert 

dit: Vliedberg in Ouddorp (eigen auto), 

Bestenwaerdt in Dirksland (eigen auto) en 

Ebbe&Vloed in Oude-Tonge (auto CuraMare). 

Onderaan deze nieuwsbrief lees je het verhaal van 

Leo.   

Nu willen wij onze eigen chauffeurs, bijrijders en 

vrijwilligers natuurlijk absoluut niet kwijt. We zijn 

juist zo blij dat we genoeg mensen hebben en dat 

houden we graag zo. Maar wellicht zijn er onder 

jullie die wel eens wat éxtra’s willen doen naast 

het werk voor de Voedselbank. Bijvoorbeeld één 

keer per week 2 uurtjes maaltijden bezorgen. 

Neem dan contact op met Claudia de Bruine 

(c.debruine@curamare.nl) en lees ook nog even 

de extra bijlage bij deze mail door. Je kunt ook 

contact opnemen als je gewoon vrijblijvend een 

gesprekje hierover wilt of een keer wilt 

meedraaien.  

 

Vrijwilligersnieuws 

Vorig jaar merkten we dat we wat krap in de 

chauffeurs en bijrijders kwamen te zitten. We zijn 

blij om te kunnen melden dat dat aantal inmiddels 

weer helemaal naar tevredenheid is. We hopen 

dat we hiermee in de zomer ook geen problemen 

krijgen in de planning. Alle chauffeurs en 

bijrijders, hartelijk dank voor jullie inzet! Ook voor 

alle andere vrijwilligerstaken hebben we op het 

moment genoeg vrijwilligers. 

 

Naast een positief bericht over vrijwilligers 

hebben we ook nog een zorgelijk bericht. 

Iedereen kent Kees Tieleman wel, hij is bijna elke 

week in de loods. Helaas heeft Kees de afgelopen 

tijd erg zorgelijke uitslagen gekregen in het 

ziekenhuis. Hij blijkt een neuro endocrien 

carcinoom te hebben in de alvleesklier met 

uitzaaiingen naar de lever. Een agressieve vorm 

met slechte prognoses. Kees zal binnenkort 

enkele chemo’s ondergaan in de hoop dat dat nog 

een positieve uitwerking zal hebben. We wensen 

Kees en zijn vrouw Sjaan hierin van harte sterkte 

en al het nodige in deze zware tijd. Wil je Kees 

een kaartje sturen? Mail dan even naar Alissa, dan 

stuurt zij je zijn adres toe. 

 

Cadeautje 

Eind 2021 hebben we alle actieve vrijwilligers een 

bedankkaartje gestuurd met een bon. We vonden 

het leuk om te horen hoe enthousiast jullie deze 

ontvangen hadden. Mocht er iemand zijn die niks 

ontvangen heeft, laat het even weten aan Alissa. 

Voor zulke presentjes is het belangrijk dat jullie 

actuele adressen in ons bestand staan. Mocht je 

verhuisd zijn of gaan verhuizen, laat je het nieuwe 

adres even weten? Bedankt! 

 
Allen een hartelijke groet namens het 
bestuur, 
 
Cees, Jan, Martin en Alissa 

mailto:c.debruine@curamare.nl
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