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De Biechten gaat door!      Door: Anja van Daal 
 
Een landelijke organisatie, honderden mensen voor duizenden mensen. En voor ieder die er betrokken bij is, het  
draait om geven en ontvangen. Een minimarkt, keuzes, een kopje koffie, sociaal contact. Elke week weer. De 
voedselbank in de Biechten Den Bosch. 
 

  
 

En dan, opeens, is het allemaal anders. Nederland is anders, Brabant is anders, zo ook Den Bosch. Corona is 
een zeer grote indringer geworden. Ieder op de wereld heeft er mee te maken. De wereld wordt beperkt en 
ontzegt.                                                                                                                                                                         
Opeens is er geen vrije toegang meer. Niet meer binnenlopen naar de minimarkt van de Voedselbank  in de 
Biechten.  Geen kopje koffie. Geen sociale babbel. Onze klanten wachten buiten. Koude, regen,  een zonnetje, 
het deert hen niet. Ieder wacht. Tijd wordt verdreven bij de ingang.  Tot er een seintje komt om naar binnen te 
kunnen . Eén voor één. Geen minimarkt maar een kant en klaar pakket wordt aangereikt.  
En dat is het bijzondere van de Voedselbank; de wereld mag dan beperkt zijn, op slot zitten, maar de 
Voedselbank niet.  
 
Want wij, Voedselbank in de Biechten Den Bosch sluiten niet af. Wij gaan door. Voor onze klanten, voor 
de vrijwilligers en om de harten van ieder door  te kunnen laten stromen. 
 

Diepvriesperikelen       Door: Frans Horio 

 

Onze voedselbank kent een geweldige stroom aan versproducten die wekelijks 
uitgereikt worden aan onze cliënten. Al die producten worden na ontvangst gekoeld 
opgeslagen in een grote koelcel op de Jagersheuvelstraat. Even groot is de vriescel 
waar producten worden ingevroren dan wel worden opgeslagen voor verdere 
distributie. Beide installaties moeten natuurlijk in topconditie zijn om onze producten 
in voedselveilige conditie te houden. De laatste tijd gaf de vriesinstallatie 
herhaaldelijk problemen, zeker bij het extreme warme weer van het late voorjaar. 
Vorige maand legde de installatie het loodje, de temperatuur kwam snel boven 0 
graden uit, in plaats van de gewenste min 17 graden, toch wel een probleem voor 
het magazijn. Gelukkig konden onze improvisatietalenten Jo en Safa de aanwezige 
voorraad onderbrengen bij collega voedselbanken, dat was op een donderdag. 
Dezelfde dag is onze installateur benaderd met dit probleem, op donderdagmiddag 
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is een splinternieuwe installatie in Rotterdam besteld die ’s avonds werd geleverd. Op vrijdagochtend 07.00 uur 
startte de installateur zijn werkzaamheden en na flink buffelen, ook op de zaterdag, was de temperatuur op 
maandagochtend in de vriescel weer ijzig, 17 graden minus 0. Het heeft behoorlijk wat energie en geld gekost 
maar wij beschikken nu over een betere (de oude was gebruikt en te klein voor de ruimte) diepvriescel waar wij 
de komende jaren zeker mee vooruit kunnen. 
 
Overigens hebben wij uitgifte Vlijmen in deze periode ook voorzien van 2 nieuwe professionele koelkasten. Onze 
HACCP-controleur had in Vlijmen terecht wat opmerkingen in het kader van de voedselveiligheid van 
zuivelproducten. Met het leveren en plaatsen van de extra koelkasten zitten alle uitgiftepunten weer in code 
GROEN, houden zo. 
 

Ingezonden stukje                                                                     Door: Frans Dirks 

 
Het coronavirus blijft ons allen nog steeds bezighouden. Na maanden is 
er een beetje rust en vrijheid zodat we ons weer wat meer mogen gaan 
bewegen, met inachtneming van 1.50 meter.  
We moeten met z’n allen proberen een tweede ‘coronagolf’ te vermijden.  
Vanaf 1 juli is er gelukkig meer vrijheid gekomen voor iedereen. Maar het 
is nog niet zoals vijf maanden geleden.  
Als Voedselbank vrijwilligers hebben we goed geluisterd naar de 
instructies van de overheid. De vrijwilligers die de bovengestelde leeftijd 
hebben, missen nog steeds hun sociale taak om de medemens te helpen 
en ze van het zo hoognodige te voorzien. Als vrijwilligers boven de 70+ 
leeftijd hopen we toch weer snel onze werkzaamheden ten behoeve van 
hen die dat hard nodig hebben te kunnen hervatten. Zo kunnen we dan de taken van de vrijwilligers die al 
maanden werkzaam zijn wat verlichten. 
Nu de vakanties aanbreken, hopen we dat door hen die niet aanwezig konden zijn vanwege hun leeftijd, het werk 
weer kunnen oppakken met in achtneming van de veiligheidsmaatregelen.  
De contacten met de klanten is een gemis voor velen en we hopen ze dan ook weer gauw te kunnen 
ontmoeten. 
 
 

Donatie biljartvereniging OBB   Door: Frans van Delft en Jeanette Verdonk 

 
Piet de Pauw is de penningmeester van biljartvereniging OBB  (Onderlinge Biljart Bond) Heusden. 
Voor de onderlinge wedstrijden was er voor de winnaars altijd een beker beschikbaar, maar de leden gaven aan 
liever voor prijzengeld dan bekers te willen strijden. 
Later is met algemene stemmen besloten het prijzengeld te doneren aan een goed doel in de gemeente 
Heusden. 
Voor 2020 is als goed doel voor de Voedselbank Vlijmen gekozen en is het beschikbare bedrag van 
€ 200,= besteed bij AGF Jos van Vugt – de Vitaminetuin “Vers is het lekkerst” aan de Oliemaat 8 in Vlijmen. 
Zoals op de foto’s te zien is hebben alle klanten van Voedselbank Vlijmen kunnen genieten van een extra 
bijdrage van verse groenten en/of fruit.   
Namens alle klanten bedanken wij biljart vereniging OBB en de Vitaminetuin heel hartelijk voor hun extra 
bijdrage aan het wekelijkse voedselpakket. 
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Nieuwe vertrouwenspersoon     Door:Diny van Langeveld 
 
Helaas heeft mevr. Möller-Tak aangegeven haar werkzaamheden als een van onze vertrouwenspersonen, neer 
te leggen. 
 
Wij betreuren dat maar hebben begrip hiervoor. 
 
Gelukkig heeft mevr. Annette Braaksma aangegeven dat zij de komende tijd deze werkzaamheden op zich wil 
nemen tot wij een vervanging hebben gevonden. 
 
Wij zijn hier erg blij mee en zullen ons best doen om z.s.m. een “echte” vervanging te regelen. 
 
 

Artikel geplaatst in Weekblad Heusden      Ingezonden door: Theo Nelissen 
 
Coördinator Jeanette Verdonk verwacht toename van hulpvraag 
 
Voedselbank Heusden biedt hulp zonder (voor)oordeel, ook in coronatijd 
 
HEUSDEN – Jeanette Verdonk verwacht voor het einde van dit jaar een behoorlijke toename van het aantal 
Heusdenaren dat een beroep zou kunnen doen op de voedselbank. De coördinator van uitgiftepunt Vlijmen 
spreekt de hoop uit dat de mensen die een wekelijks levensmiddelenpakket nodig hebben, omdat ze hiervoor in 
aanmerking kunnen komen door hun financiële situatie, dit ook daadwerkelijk zullen aanvragen. “Wij bieden de 
helpende hand zonder (voor)oordeel.” 
Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er cliënten afgevallen en nieuwe bijgekomen. Het normale verloop, 
stelt Jeanette. “Mensen verhuizen, bereiken de maximale deelnametermijn van 42 maanden, krijgen AOW en 
wellicht een aanvullend pensioentje waardoor ze wat meer te besteden krijgen - en dus geen beroep meer 
hoeven te doen op de voedselbank. Er zijn echter ook mensen die hun inkomen door de uitbraak van het virus 
dusdanig hebben zien dalen dat ze wel een beroep moeten doen op onze steun.” 
Momenteel worden vanuit het uitgiftepunt Vlijmen elke week circa 150 monden gevoed. De coördinator houdt er 
ernstig rekening mee dat dit aantal de komende maanden gaat stijgen. 
“De economische gevolgen van het coronavirus laat zich moeilijk 
voorspellen, maar de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Een nog 
onbekend aantal bedrijven zal noodgedwongen de komende tijd 
personeel moeten ontslaan. Ook veel zzp’ers dreigen door minder 
klussen financieel in zwaar weer terecht te komen. Statushouders die 
nu nog een baantje hebben, zullen dit mogelijk kwijtraken. Moeilijk in 
te schatten, maar niet uitgesloten moet worden dat het aantal 
echtscheidingen toeneemt met alle financiële gevolgen van dien. Voor 
veel mensen breken onzekere tijden aan.” 
 
Op het hart drukken 
Van een extra toeloop op het uitgiftepunt van de voedselbank is ook in Drunen vooralsnog geen sprake, vertelt 
coördinator Norbert Luypen. 
“Wekelijks komen 57 cliënten op vrijdagmiddag een pakket ophalen in de Brugzaal van de Voorste Venne. Onder 
hen zijn twaalf, dertien, gezinnen met meer dan vijf personen.”  
Jeanette en Norbert kunnen mensen, die de komende tijd om welke reden dan ook financieel in de problemen 
komen, niet genoeg op het hart drukken na te gaan of zij voor hulp van de voedselbank in aanmerking komen.  
De Voedselbank helpt mensen die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een belangrijke 
voorwaarde is dat het bedrag dat maandelijks voor het doen van de dagelijkse boodschappen en kleding 
overblijft, na aftrek van vaste lasten als huur, verzekeringen, ziektekosten, gas, water en elektra et cetera onder 
het landelijk vastgestelde normbedrag ligt. Er blijft dan een klein bedrag over voor boodschappen en kleding. Is 
dit bedrag lager dan het normbedrag? Dan helpt de Voedselbank graag. 
Momenteel gelden de volgende getallen:  
- 1 persoon 230 euro, 
- 2 volwassenen 325 euro, 
- 1 volwassene en 1 kind 325 euro, 
- 1 volwassene en 2 kinderen 420 euro, 
- 2 volwassenen en 2 kinderen 515 euro, 
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- 1 volwassene en 3 kinderen 515 euro. 
 
In gesprek 
Kijk op www.voedselbanknederland.nl is het advies van Jeanette aan mensen die willen weten of zij voor hulp in 
aanmerking komen. Op de site worden de voorwaarden helder uitgelegd. Wie denkt in aanmerking te komen voor 
steun kan zich niet rechtstreeks bij de voedselbank Den Bosch, waar ‘Vlijmen’ en ‘Drunen’ onder vallen, 
aanmelden. Jeanette legt uit: “Dat kan via Farent. Een medewerker van deze welzijnsorganisatie gaat met de 
aanvrager in gesprek en beoordeelt aan de hand van de financiële situatie of de aanvraag wordt goed gekeurd.” 
Een afspraak voor een gesprek kan worden gemaakt via telefoonnummer 088-0237500. 
 
Drempel 
Norbert begrijpt dat de drempel om de hulpvraag te stellen voor veel mensen hoog is. “Het is nogal wat om er 
voor uit te moeten komen dat je eigenlijk niet genoeg geld hebt om de dagelijkse boodschappen te doen. Als een 
cliënt via Farent bij ons wordt aangemeld, neem ik altijd telefonisch contact op om te proberen eventuele 
obstakels weg te nemen.” 
Farent houdt wekelijks spreekuur in Vlijmen (wijkwinkel Caleidoscoop 
Nassaulaan 32a, maandag 9.00-10.00 uur en 13.00-15.00 uur) en Drunen (Raadhuisplein 16, vrijdag van 9.30-
11.30 uur). 
De communicatielijnen tussen de voedselbank en Farent zijn kort. Vaak al binnen enkele dagen krijgt de 
aanvrager bericht. “Doe een beroep op de voedselbank als dat nodig is. Je bent echt de enige niet”, zegt 
Jeanette.  
 
‘Je bent niet de enige’ 
Deze laatste opmerking onderschrijft Yvonne van den Bosch volledig. Zij maakt nu bijna drieënhalf jaar gebruik 
van de voedselbank. Een dubbele hersenbloeding maakte zes jaar geleden een abrupt einde aan haar zorgeloze 
leventje. Ze raakte haar baan kwijt en haar huwelijk strandde.  Financieel kreeg Yvonne de financiële eindjes niet 
meer aan elkaar geknoopt. “Ik had geen keuze, ik moest wel naar de voedselbank om dagelijks een fatsoenlijke 
maaltijd voor mezelf en mijn zoon op tafel te kunnen zetten. De eerste keer dat ik op vrijdagmiddag naar De 
Caleidoscoop ging, was er schaamte: ik hoor hier niet dacht ik. Daar heb ik me overheen gezet. Ik heb niet om de 
situatie gevraagd waar ik nu inzit. Dit is me overkomen.” 
Yvonne prijst zich gelukkig dat zij steun krijgt van organisaties als de voedselbank, hoewel ze er natuurlijk liever 
geen gebruik van zou maken. Ze hangt haar afhankelijkheid niet aan de grote klok, maar schamen doet ze zich er 
niet meer voor. “Het zijn allemaal toffe vrijwilligers, die je willen helpen. Er is een band ontstaan. Wat dat betreft 
zou ik tegen iedereen willen zeggen: zet de schroom van je af en doe een beroep op de voedselbank als dat 
nodig is. Er zitten veel meer mensen ongewild in hetzelfde schuitje als jij...” 
 
Voor meer informatie: https://den-bosch.voedselbankennederland.nl 
 

Verjaardagen en jubileadata     Door: Diny van Langeveld 

 

Juli 

 

02-07 Mary (Vlijmen) 

03-07 Joyce (Den Boch) 
04-07 Thea (Drunen) 
05-07 Ger (Den Bosch) 
08-07 Carsten (Den Bosch) 
10-07 Ad (Den Bosch) 
12-07 Jeanne (Drunen) 
17-07 Els (De Biechten) 
22-07 Gerard (Den Bosch) 
23-07 Henk (Den Bosch) 
27-07 Henny (Den Bosch), Wim (Den Bosch) 
28-07 Carla (Den Bosch) 
29-07 Ineke (De Biechten) 
30-07 Ruud (Den Bosch) 
31-07 Gregory (Den Bosch, Peter (Den Bosch) 
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Onderstaand de jubileadata. 
 
Jubilea 5 t/m 9 jaar 
 
01-07-2012 Marianne (Den Bosch) 
01-07-2015 Hans (DC) 
 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Voedselbank Den Bosch en omstreken. 
Redactie: Karin Ouwerkerk en Lilian Witlox. Vormgeving: Karin en Lilian 
 
Copy via E-mail:  voedsaamnieuws@gmail.com 
 
Alle ingezonden stukken zijn van harte welkom. In verband met de leesbaarheid van de nieuwsbrief, 
willen we echter verzoeken aangeleverde teksten te beperken tot max. 300 woorden.  
Bedankt!  
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