
       

                                                                                        

11e inzameling op alle Hillegomse scholen 
samen met de PCI Hillegom voor De Voedselbank 2018 op 12 november 2019 
 

Hillegom is een gemeente die als beschermer Martinus ofwel Maarten heeft. Dat blijkt wel uit de twee 
kerken met die naam, die in ons dorp staan. Wie was deze man, hoe komt hij zo bekend? 
 
Martinus zoals zijn officiële naam luidt, was een rijke jongeling, een Romeins soldaat, die op een dag een 
bedelaar zag zitten. Deze had het koud. Martinus bedacht zich geen moment, zo zegt het verhaal en nam 
zijn mantel van zijn schouders, pakte zijn zwaard en sneed daarmee zijn mantel in twee delen. Het ene 
deel hield hijzelf en het andere gaf hij weg aan de bedelaar.. Dit verhaal over Martinus ging snel de wereld 
over en vertellen wij nog steeds door. Hij gaf dus niet alles weg, maar wat hij kon missen. 
 
Dat is ook het motto van deze inzameling: geef iets van je overvloed weg.  
 
De Voedselbank Hillegom heeft op 11-10-2019 officieel hun nieuwe locatie in gebruik genomen. De 
locatie achter de Jozefkerk is verruild voor een prachtig pand aan Satellietbaan 17 D. 
Daar staan voor 60 gezinnen!! kratten klaar. Stel je nu eens voor dat die 60 kratten gevuld kunnen 
worden door jullie gulheid door van je overvloed te delen.  
 

Elke inwoner van Hillegom en de Zilk, ongeacht geloof, nationaliteit of afkomst, wordt geholpen. Daarom 
wordt er alleen gekeken naar de financiële ruimte per maand. Voor iedereen geldt dezelfde berekening en 
beoordeling. 

Een alleenwonende volwassene komt in aanmerking voor een voedselpakket als hij of zij na aftrek van 
huur, gas, water, elektriciteit en verzekeringen minder overhoudt dan € 225,- per maand. Voor een extra 
gezinslid van 18 jaar of ouder wordt dit bedrag verhoogd met € 90,- ongeacht de leeftijd.  
Om de financiën van de cliënten goed te kunnen controleren moet de aanmelding voor de voedselbank 
plaatsvinden via diverse officiële hulpverleners van o.a.: 
• het Lokaal Loket van de gemeente • het maatschappelijk werk • de G.G.Z. • de Brijderstichting • de 
Stichting Mee • Stichting Vluchtelingenwerk  (bron: Voedselbank Hillegom) 

 
De actie is dus heel eenvoudig: wilt u op 12 november 2019  ’s morgens uw kind iets meegeven om de 
kratten te vullen? Dat kan tot 12.15 uur. De Voedselbank haalt het daarna bij de scholen op, 

 Geef óók uw overtollige levensmiddelen mee of breng ze zelf naar school, let op de 
houdbaarheidsdatum en de dichte verpakking!  
Kerken en scholen geven zo een stem en een gezicht waar ze voor staan, hun blik richten op de 
ander, net als Sint Maarten deed: delen van onze overvloed. Niet het vele is goed, maar het 
goede is veel! 

 
Stel  iedereen van deze actie op de hoogte. Het is geweldig dat de deuren van De Fontein; De Giraf; de 
Brede School Hillegom (voorheen OBS Hilmare en Savioschool); Johannesschool; Fusieschool Meer en 
Dorp (voorheen Jozefschool en De Leerwinkel); de Toermalijn. 
 
Vergeten of niets in huis? Geen nood!  
Er zijn meer mogelijkheden, zoals zelf afgeven bij de Voedselbank of kerk. Of met een gift op onze 

bankrekening NL76 RABO 0167964275 t.n.v. Voedselbank Hillegom, zie www.voedselbankhillegom.nl  
 
 

http://www.voedselbankhillegom.nl/
http://voedselbankhillegom.nl/index.html


 
 
 
 
 

 
Wat kan meegegeven worden:   

 

 rijst 

 macaroni en andere pasta 

 pastasaus 

 soep in blik of pak 

 groente- en visconserven  

 knakworstjes 

 suiker  

 thee en koffie  

 zonnebloem- of olijfolie    

 voedzaam eten    
 

 En misschien is er wel een actie voor kaas.      
   

Wees voorzichtig met glas! 
Alles in een gesloten verpakking! 

(dus geen geopende pakken)  
Let wel op de datum! 

 

 

 broodbeleg 

 Koek en snoep mag ook  

 geen alcoholische drank, maar pakken sap 
mogen wel! 

 verzorgingsproducten als tandpasta, 
shampoo en wasmiddelen. 
 

 Denk ook aan lekkers in de decembermaand 

    of   
 

 

Hebt u over bovenstaande nog vragen, mail met De Voedselbank 
jmavansteijn@ziggo.nl of luukgeljon@hetnet.nl  
 

Misschien heeft u wel een bedrijf met producten waar de Voedselbank ook heel blij is. Neem dan contact 

op via bovenstaande mailadressen. 

Mogen we opnieuw rekenen op uw gulheid, delen van onze overvloed maakt ook de ontvanger blij! 
 

Namens de PCI, de parochiële caritas instelling en de Voedselbank héél hartelijk dank! 
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