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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Het allermooiste nieuws van deze maand:
ons Groencertificaat is verlengd met de
fantastische score van 100/100 punten!
Het andere, al verwachte nieuwtje: sinds 2
weken hebben we de nieuwe Master in
gebruik genomen. De chauffeurs zijn er blij
mee, ondanks dat er geen radio in zit…..

Om onze kosten omlaag te brengen
hebben we de telefoonabonnementen
goedkoper kunnen maken en gaan we in
april over op een andere afvalverwerker;
die is ons heel goed gezind en rekent er
niets voor!!
Samen besparen deze acties ons zo’n €
4000 aan kosten. Heb je nog een tip, laat
het ons weten.

Voedselveiligheid
Op 29 maart kregen we zoals verwacht
onverwacht bezoek van de Houwers
Groep. Zij controleren de Voedselbanken
op gebied van Voedselveiligheid.

De controleur was zeer te spreken over
onze organisatie en vooral over ieders
bereidheid om zaken die nog niet
helemaal goed waren te verbeteren.
Dat had als resultaat dat het
groencertificaat werd verlengd met een

nog niet eerder behaalde fantastische
score van 100 van de 100 punten!!
Wat betekent dat?
In hun woorden: Groen (90-100) betekent
dat de basisvoorwaarden en
processtappen uit de hygiënecode binnen
uw bedrijf goed bekend zijn, er is kennis
van zaken wat betreft voedselveiligheid,
men is voldoende alert op tekortkomingen
en neemt initiatief om te corrigeren.
We hebben dit fantastische resultaat
alleen maar bereikt door het werk van
onze vrijwilligers: van schoonmakers,
ompakkers tot coördinatoren.
Vooral dank aan Hennie van de Wetering
en Ernie Smit, die de laatste maanden hun
uiterste best hebben gedaan om de
laatste puntjes op de i te zetten.

Circus Tijdgeest
Het Circus Tijdgeest nodigt cliënten van de
Voedselbank uit om in de periode van 29
april t/m 3 mei deel te nemen aan één van
de vele leuke workshops.

Leeftijd van 0-99 jaar. Plaats: Speeltuin
Kozakkenpark, G.J. van Heekplein te
Enschede.
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Nieuwe bus
Donderdag 7 maart hebben Ruud en Henk
Mulder de nieuwe bus opgehaald in
Apeldoorn.
ESWE lease heeft ons wederom een mooi
leasevoorstel gedaan en ook dit keer weer
inclusief belasting, onderhoud en de
verzekering.
De bus heeft dezelfde specificaties als de
andere leasebus, met het verschil dat er
geen koelmotor op het dak zit.
Opmerkingen als ‘jullie hebben de
verkeerde bus opgehaald of ‘dit is dit geen
koelbus’ hebben we een aantal keer
gehoord.
We hebben geen foto kunnen maken van
de overhandiging van de sleutels vanwege
drukte. Hennie van der Wetering had
namelijk opdracht gegeven om op de

terugweg even langs Deventer te rijden
om daar 3 pallets mee te nemen naar
Enschede.
Dus de bus heeft toen dus al zijn vuurdoop
gehad.
Zowel de Mercedes als de Renault bus
zullen moeten worden verkocht om de
vervoerskosten onder controle te krijgen.
Noabers
Het bestickeren van de 2 bussen gaat
voorspoedig, we komen op een later
tijdstip op terug.
Rest ons nog de bestuurders van deze
bussen veilige en schadevrije kilometers te
wensen.

Bijeenkomst chauffeurs
Op 28 maart is er overleg geweest met alle
chauffeurs.
Vooraf was er een apart overleg met de
Haaksbergse chauffeurs over de nieuwe
situatie: de ‘Haaksbergse’ bus rijdt niet
meer. In een goed gesprek is afgesproken
dat zij de ritten in Haaksbergen blijven
doen.

Inzameling klanten Etos
Een mooi initiatief van Etos in het Miro
winkelcentrum: klanten werd gevraagd
om handcrèmes te doneren. En dat was
een succes: 86 klanten reageerden op
deze oproep.
De crèmes werden overhandigd aan
Dineke van der Velde.
Een mooi resultaat, bedankt Etos!

Tijdens de bijeenkomst zijn verder een
groot aantal zaken aan de orde geweest
zoals te snel rijden, bussen schoonmaken,
belading, enzovoort.
En natuurlijk is besproken hoe we alle
ritten nu met 2 bussen moeten gaan
rijden..
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Overhandiging cheque
Emondt KMI Fresh Food Interiors staat
jaarlijks op de bakkersvak (een vakbeurs
voor bakkers). In het verleden werd een
compleet winkelconcept opgebouwd met
gekoelde toonbanken, broodrekken,
zelfbedieningspresentaties, verlichting etc.

€ 1.000 aan Ruud en Fredy.
Ontzettend bedankt!

Maar vorig jaar zijn ze kritisch gaan kijken
naar de grote afvalberg van de producten
na afloop van de beursdagen. Brood en
banket werd alleen voor de beursdagen
als decoratie gebruikt.
Dit jaar dus niet: het uitgespaarde bedrag
werd geschonken aan onze Voedselbank.
Op 18 maart overhandigde Yvonne
Roerink van Emondt KMI de cheque van

Voedselinzameling
Het komende kwartaal kunnen klanten bij
de Coop winkels in Haaksbergen en
Boekelo statiegeldbonnetjes doneren voor
de Voedselbank. Het ingezamelde bedrag
wordt door de Coop verdubbeld en
overhandigd aan onze Voedselbank.
Op 30 maart sloot de Emté aan de
Akkerstraat. De supermarkt wordt
omgebouwd naar een Jumbo winkel.
Samen met de aangemelde vrijwilligers is
die dag de winkel leeggehaald.
De Emté in Haaksbergen (Jhr von
Heijdenstraat ) gaat op 27 april dicht.
Vrijwilligers om de winkel leeg te halen

kunnen zich melden bij Wim Sprakel. Vele
handen maken licht werk..
In december gaan we weer voedsel
inzamelen bij de supermarkten in
Enschede en Haaksbergen. Noteer
onderstaande data alvast in je agenda (we
hebben meer dan tweehonderd
vrijwilligers nodig..)
Vrijdag en zaterdag 22 en 23 november
Vrijdag en zaterdag 29 en 30 november
Vrijdag en zaterdag 6 en 7 december
Nadere info volgt.

