
DE VOEDSELBANK 

De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van 
voedselpakketten.

De doelstelling is mensen in crisis en noodsituaties te helpen en daarbij zo snel 
mogelijk weer uit het traject van de voedselbank te begeleiden.
Samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren zorgen we er voor 
dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu 
minder wordt belast. 

Voor meer info  o.a.  HYPERLINK "http://
www.voedselbankhethogeland.nl/"www.voedselbankhethogeland.nl  (Winsum)  

Helaas merk ik dat de giften voornamelijk op het gebied van houdbare producten, schoonmaak- 
en verzorgingsmiddelen zeer sterk teruglopen. Hoewel de economie aantrekt is de voedselbank 
helaas nog steeds heel erg nodig.

Inzamelpunten Oldehove
*Huisartsenpraktijk Oldehove 

*G.K.V. Oldehove 

*P.K.N. Oldehove 

*Attent supermarkt Oldehove

*Ineke Ludema Hofmastraat 31 Oldehove ( HYPERLINK "mailto:ludema-
muller@home.nl"ludema-muller@home.nl)  0594591622  

M.I.V. 1 Februari a.s. zamelt de voedselbank geen kleding meer in, dit wordt overgenomen door 
kledingbank Maxima.

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de kledingbank. (zie  gegevens onderaan 
stukje over kledingbank)

Kledingbank Maxima naar Winsum

WINSUM Kledingbank Maxima Het Hogeland opent 1 maart haar deuren voor inwoners van de vier Hogeland 
gemeenten met een uitkering of een laag inkomen.
Kledingbank Maxima wordt een modezaak aan De Werf 5 te Winsum, waar minima gratis kunnen winkelen. Maxima 
Het Hogeland is de zesde kledingbank Maxima in de provincie Groningen. Er zijn ook al Maxima’s in Hoogezand-
Sappemeer, Veendam, Winschoten, Delfzijl en in de stad Groningen. 
De kledingbanken werken op allerlei gebied met elkaar samen. Een Kledingbank Maxima ziet eruit als een normale 
kledingzaak, alleen de kassa ontbreekt. Er is een aanbod van nieuwe kleding en van zo goed als nieuwe kleding. Zo 
ontvangt Maxima van winkels restpartijen nieuwe kleding en ook brengen veel mensen kleding. 
Voor Winsum locatie voormalig politiebureau/ambulance Winsum



Voor verschillende werkzaamheden in de winkel is de kledingbank op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers van 
Kledingbank Maxima ontvangen begeleiding, om de werkzaamheden in de winkel zo prettig mogelijk te laten verlopen. Voor 
verdere informatie en aanmelding kan men contact opnemen met Lammy de Boer, via: 
lammydeboer@ziggo.nl of 06-42486566.


