Nieuwsbrief Voedselbank Loon op Zand 2019
We hebben alweer de 5e verhuizing gehad in het 14 jarig bestaan van de
Voedselbank. Per 1 februari moesten we onze voormalige huisvesting verlaten. We bedanken het
Kerkbestuur dat we het pand aan de Hoofdstraat gedurende zeven jaar mochten gebruiken.
Sinds 1 februari is de Voedselbank gevestigd in het vrijwilligershuis aan de Schotsestraat 4c, waar ook
gevestigd zijn : de KDC (Klussen en Diensten Centrale Loon op Zand), de Spullenbank, het Repaircafe,
de Fietsenbank en Gered Gereedschap. De samenwerking verloopt fijn.
Voor de verbouwing van onze nieuwe locatie sponsorde de Firma Kraal uit de Marktstraat muurverf,
verf met kwasten, roller en druiprek. De Firma Plastica uit Waalwijk schonk ons de benodigde
wandpanelen.
Leden van de Rotary en Lionsclub, Hockeyclub DES en KTBA kwamen helpen met de panelen
aanbrengen en het overhuizen. De KDC heeft geholpen waar nodig was.
Donderdagavond 21 februari zijn alle sponsoren, mensen die geholpen hebben bij het opknappen en
de verhuizing, afgevaardigden van de KDC en Spullenbank en andere genodigden uitgenodigd bij de
officiële opening. Vijf meisjes van het van Haestrechtcollege en Emma van den Donk hielpen die
avond met koffie/thee schenken en met een hapje en een drankje. Zelfs een quiz ontbrak niet.
We zijn 2019 begonnen met 29 cliënten (65 monden).
Met de dames Ilse, Agnes, Janienka en Anne-Marie en van het servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg
was het fijn samen werken. Ook Margreet Jansen droeg daaraan een steentje bij.
Veel dank aan onze koerier ICS droogijs, die al 14 jaar wekelijks voor ons producten ophaalt bij het
distributiecentrum van Voedselbank Tilburg.
Ook zijn we blij met de producten van Albert Heijn, Jumbo Hoofdpoort en Aldi die we daar wekelijks
op mogen halen. Bij de COOP in Loon op Zand staat bij de servicebalie een krat
waarin de mensen artikelen kunnen doneren.
Het brood halen we wekelijks op bij bakker Mulder (tot 1 okt) en bakker
Bierman. Fijn dat jullie het overtollige brood voor ons invriezen.
Ook Leo en Henriëtte Beerens doneren regelmatig hun overgebleven
levensmiddelen en mogen we gebruik maken van hun bestelbus.
De samenwerking met Voedselbank Waalwijk is erg goed. Regelmatig worden er levensmiddelen
over en weer aangeboden en rijdt Voedselbank Waalwijk voor ons naar Tilburg als onze koerier
onverhoopt niet kan rijden.
I.v.m. 750 jaar Heerlijkheid gemeente Loon op Zand 2019 mochten 6 cliënten en 6 vrijwilligers naar
het openingsfestijn in het Eftelingtheater op woensdagavond 23 januari.
Maxime van 5 jaar, een dochtertje van een van de dames van Ladies Circle De Leest uit Waalwijk
heeft een leuke individuele actie gehouden. In de kerstvakantie verdiende ze maar liefst € 60,00 met
het bakken en verkopen van heerlijke Quiches. Daarvan heeft haar mama melk en snoepjes voor de
kinderen gekocht. Toppie Maxime.

De door de leden van de Lionsclub Loon op Zand/Udenhout gehouden DE spaaractie bij diverse
supermarkten en instellingen bracht een gigantisch resultaat op van 448.725 pnt. Goed voor 922
pakken koffie. De Voedselbanken in heel Nederland kregen door die acties 130.000 pakken koffie
aangeboden.
De gemeente Loon op Zand bracht 7 overgebleven kerstpakketten.
Van Villa Pardoes kregen we de overgebleven kerstpakketten, dozen met mais,
popcornmachientjes en blikjes. Door Peter Horvers gebracht.
Bij basisschool Den Bussel mochten we de restanten van hun schoolontbijt ophalen.
Bouwbedrijf Kleingeld uit Waalwijk sponsorde 50 vrijkaartjes van RKC voor de thuiswedstrijd RKCCambuur op 8 maart.
Het restant aan fruit (appels , peren, tomaten) door Lidl gesponsord, dat over was van de
carnavalsviering onder de basisschoolkinderen, werd door Carnavalsstichting SOT aan de
Voedselbank aangeboden.
Jozef v d Wouw brengt dit jaar 2x grote zakken met uien. Zelfs VB Waalwijk hebben we er nog blij
mee kunnen maken.
De Rotaryclub schenkt 17 grote paashazen voor de kinderen. Tevens betalen ze voor 4 kinderen
4x € 90,-) hun vakantiekamp georganiseerd door Stichting Neverland bij het Land van Kleef in Loon
op Zand.
Restant Koningsontbijt kregen we van de Blokkendoos uit Loon op Zand, de Touwladder en de Vaert.
Op zaterdag 13 april hebben we een Voedselbankzitting gehouden bij de Jumbo Hoofdpoort.
Opbrengst 5 kratten. In het spaarpotje zat € 49.70.
De keukenkampioen aan de Bevrijdingsweg schenkt enkele blikken soep.
Erwin Snoeren brengt blikken soep, pakken chocomel, zakken chips en enkele pakjes met
braadworst.
In de maand april stonden bij de Efteling kratten, waar een ieder levensmiddelen in kon doen.
Opbrengst 14 kratten. In mei stonden de kratten bij KTBA (Kwaliteit, Training, Begeleiding en Advies
voor bedrijfszeker ondernemen) dat resulteerde in een opbrengst van 10 kratten. Bij beide een mooi
resultaat. Ook kregen we dit jaar een mooi geldbedrag van zowel de Efteling als KTBA.
Bij de sluiting van de Emté op 1 juni mochten we hun restant van de winkelvoorraad ophalen. Dat
bracht het prachtige resultaat van ruim 200 kratten op. Schatting ruim 10.000 producten. Zo kregen
we weer een mooie voorraad erbij.
Bassisschool De Rank uit Sprang Capelle heeft een actie gehouden voor de
Voedselbank. Opbrengst negen dozen met mooie producten.
28 Kinderen werden verrast met een zomer-pretpakket, samengesteld door
Ladies Circle De Leest met de titel Palmboom-actie.
Stichting Jeugdpret bracht hun overgebleven producten van de Jeugdpretweek.
Miriam van kampeerboerderij het Kraanven brengt regelmatig levensmiddelen die hun gasten
achterlaten. Bosrijk schenkt ook regelmatig levensmiddelen die hun gasten beschikbaar stellen.

Naast 22 dozen toiletpaper doneert de Efteling om de 2 weken een container met aardappelen.
Op woensdag 16 oktober (herfstvakantie) hadden de kinderen van de Voedselbank een gezellige
paarden speeldag bij de Paardenvriend in Waalwijk welke georganiseerd werd door Ladies Circle De
Leest met hulp van veel vrijwilligers van de Paardenvriend. Ze mochten paardrijden, er werd
geschminkt en hoefijzers versierd. Op de foto met uilen, speelgoed uitzoeken in een mooi gecreëerd
speelgoedwinkeltje. Ze kregen pannenkoeken, een ijsje en snoep. Een onvergetelijke dag. Vier
gezinnen maakten er gebruik van. Drie lieten het afweten.
Een gezin uit Kaatsheuvel schenkt ons houdbare melk en groenteconserven. Dit naar aanleiding van
een tributeavond waarvan de opbrengst naar goede doelen ging. Ook wij mochten hier aan
meedelen.
Bij Albert Heijn mochten we 44 kratten met levensmiddelen ophalen die uit hun assortiment werden
gehaald. Voor de afvoer naar de VB kregen we tevens de beschikking over hun auto.
De Jumbo in de Poolsestraat had 50 Jumbopakketten voor ons klaar staan. Overgehouden van hun
spaaractie.
Restanten schoolontbijt kregen we van de Theresiaschool en van het Haestrechtcollege en van
basisschool Den Bussel maar liefst 12 dozen met inhoud en het nodige brood, broodjes en
rozijnenbollen omdat wegens de lerarenstaking hun schoolontbijt niet doorging.
Dhr. Leemans bracht diverse producten die hij over had.
Eric de Bie van "bij Anton" kwam een container frisdrank brengen.
Van een studentendispuut uit Leiden kregen we hun overschot van hun weekend Loon op
Zand.
De boekenbank uit Loon op Zand hield een leuke 5 december actie. Alle kinderen t/m 17 jaar
kregen een cadeaubon. In totaal 21 Intertoys-bonnen á € 15,00 en 7 Etos-bonnen á € 15,00.
Ook doneren ze elk jaar een mooi geldbedrag.
Het van Haestrechtcollege brengt snoepgoed, over van 5 dec. en blikjes met rijstpudding.
Een zelfstandig bedrijf uit Sprang Capelle dat anoniem wil blijven en een goed jaar achter de
rug heeft schenkt chocolade letters en pepernoten. Ook maakte het € 500,- over t.b.v. de kinderen
van de VB, om te zetten in cadeaubonnen.
De Theresiaschool uit Kaatsheuvel haalde in de week na st. Nicolaas levensmiddelen op. Eerst kregen
ze nog uitleg door een vrijwilligster (Lenie) over de Voedselbank. Het resultaat was dat er ruim 16
dozen en 1 volle tas gebracht werden door afgevaardigden van de school.
Basischool De Rank uit Sprang Capelle schenkt de opbrengst van hun kerstviering aan onze VB. Het
bedrag is nog niet bekend. Ook hier heeft Lenie uitleg gegeven.
Unilever, Shell, Oetker, Upfield en Mars verzorgden dit jaar kerstpakketten voor de cliënten van alle
voedselbankern in heel Nederland. In totaal 36.150 pakketten. Samen met nog andere bedrijven
werden deze pakketten ingepakt bij diverse distributiecentrums.

Van de Zeemanwinkel uit Kaatsheuvel kregen we een ruim halve kliko met
verzorgingsproducten die enkele weken bij de kassa had gestaan en waar hun
klanten wat in konden doen.
De AH/Voedselbankzitting op 13 en 14 december bracht een mooi resultaat
op. In totaal 66 kratten en het spaarvarkentje bevatte € 340,67. Ook maakte
AH ons nog blij met 6 bananendozen met restanten uit hun winkel. Van Gall en Gall kregen we 6
flessen met kinderchampagne.
Marin en Debby van Schaik doneerden 1 volle boodschappenkrat met koekjes.
Lisa Nooijens (7 jr) en haar moeder kwamen boekjes brengen voor de kinderen van de voedselbank.
Ze had er zoveel vertelde Lisa, dat ze er andere kindjes blij mee wilde maken.
Er werden 26 pakken chocomel gebracht die over waren van de Kerstklokkenloop in Loon op Zand.
Deze pakken waren gesponsord door de Rabobank.
De dames van Ladies Circle De Leest hielden voor de 5e keer de Kerstwensboomactie. Alle kinderen
van 0 t/m 17 jaar werden verrast met diverse cadeautjes. Chapeau voor deze dames en de jeugd van
het van Haestrechtcollege die hen daarbij geholpen hebben. Dit was hun 3e actie dit jaar.
Dhr. H. v d L. en zijn dochter en zoon geven 3 kerstpakketten af voor 3 gezinnen met kleine kinderen.
Particulieren komen levensmiddelen, kerstpakketten of restanten uit kerstpakketten brengen en van
een bedrijf kregen we 6 kerststollen.
Van de firma Stef van Delft kregen we wederom 22 prachtige kerstpakketten.
De Localgym kwam ons verrassen met 25 gevulde tassen met verzorgingsproducten en
levensmiddelen . Al deze producten waren meegebracht door de mensen die bij hen
kwamen fitnessen. Geweldig.
Ook kregen we 20 zakken van 2.5 ltr. erwtensoep aangeboden.
Jörgen Lips van de Mitra bracht ook dit jaar weer veel flessen frisdrank.
Leden van Brabant Ontmoet die een bijeenkomst hadden, brachten allemaal wat levensmiddelen
mee voor de Voedselbank. Opbrengst 5 dozen.
De firma Anculus uit Eindhoven doneerde negen kerstkransen via een medewerkster die in
Kaatheuvel woont.
We zijn dit jaar geëindigd met 36 cliënten (72 monden)
Ook een woord van dank aan alle donateurs die maandelijks of jaarlijks een mooi geldbedrag
overmaken.

Tenslotte wensen wij allen die het afgelopen jaar ons weer op zo'n fantastische manier
gesteund hebben, hoe groot of klein dit gebaar ook geweest mocht zijn, mede namens de
ontvangers van hun gift, een gelukkig maar vooral een gezond nieuw jaar
Alle vrijwilligers Voedselbank Loon op Zand.

