
W I J DOEN M E E ! 
S A M E N 
VOOR DE 
VOEDSELBANK 

Samen in actie voor de 
Overijsselse Voedselbanken 

8 t /m 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 

HQ o o s t www.rtvoost.nl/voedselbank 



Buurthuis Ommerkanaal 
inzamellocatie voor de Voedselbank-actie RTV Oost. 

Producten van het boodschappenlijstje kunt u brengen op: 
maandag 8 december van 14.00 tot 18.00 uur 
woensdag 10 december van 14.00 tot 18.00 uur 
zaterdag 13 december van 13.00 tot 18.00 uur 
maandag 15 december van 14.00 tot 18.00 uur 
woensdag 17 december van 14.00 tot 18.00 uur 
vrijdag 19 december van 14.00 tot 18.00 uur 

\ 
BOOPSCHAPPENBR.EfJE 
- (MEUTE Of FRUIT IK BUK Of POT 

- BROOPBELEC 0* POT OF POOSJE) 

- OÜTBUTKOEK 

- COUSCOUS 
- ZILVERVLIES- Of MEERGRAKEARUST 

- HOUPBARE PASTA d?iv v*KMTU) 

- PASTASAUS 

- BESCHUIT 
- SMEERKAAS 

- KOf f IE CCEVIALEU) 

- THEE 
- CHOCOLAPEREEP 
- MAALTUPSOEP (PROOC of tn *utc/P0T) 

- MAYONAISE 

- MOSTERP 

- VRUCHTEHSAP (PAK) 

- TOILETPAPIER 
- KEUKENROL 

'uxen 6 en 19 decembe' de National actie Samen voor ce VoedMlbank. Help! u nee' 

Mk OP www.rtvii$t.ni;votds*lfcaBl Hane'.ik dank naren: RTV Oost en ale Ovenssetee Voeaa banken' 



S A M E N 

V O O R D E 

V O E D S E L B A N K 

Samen in actie voor de Voedselbanken in Overijssel 
Heel Overijssel zal van 8 tot en met 19 december 

2014 in het teken staan van de grootste voedsel 

inzamelingsactie die Nederland ooit heeft beleefd. 

Alle 13 regionale omroepen van Nederland slaan 

in december de handen ineen om samen met hun 

luisteraars, kijkers en webbezoekers zoveel mogelijk 

levensmiddelen in te zamelen voor mensen die 

afhankelijk zijn van de Voedselbank, 

Doet u mee? 

Van 8 tot en met 19 december zal het restaurant van RTV 

Oost aan de Hazenweg 25 in Hengelo open staan voor 

publiek. Iedereen mag daar live op radio en tv de ingezamelde 

waren komen inleveren. Doet u ook mee? 

RTV Oost roept heel Overijssel op om kleinschalige (gezin, tarrie, 

buren, etc.l of grootschalig (straat, scholen, verenigingen, 

wijken, kernen, etc.) inzamelingsacties te gaan organiseren 

aan de hand van het 'Overijsets Boodschappenbriefje' dat 

u vindt op www.rtvoost.nl/voedselbank. Daarop leest u 

exact wat we in Overijssel voor Overijssel gaan inzamelen. 

We doen het met elkaar en voor elkaar. 

Uw actie in onze media 

En met dat inzamelen hoeft u niet te wachten tot decem

ber. Activeer en motiveer nu mensen in uw omgeving. 

Maak plannen en breng ons op de hoogte via het mailadres 

voedselbank@rtvoost. nf want wij begeleiden uw actie graag 

op radio, tv, social media, internet, etc. 

Hartelijk dank alvast namens RTV Oost en alle Overijsselse Voedselbanken! 

De actie ' Samen voor de Voedselbank' is hét voorbeeld van waar een regionale zender sterk in kan zijn: verbroedering in de regio. 

Alle dertien omroepen samen hebben heel Nederland als zendgebied en een bereik dat groter is dan welke landelijke zender ook. 



PERSBERICHT 
Hengelo, vrijdag 28 november 2014 

Overijssel op stoom voor actie 'Samen voor de Voedselbank' 

Overijssel begint op stoom te komen voor de inzamelingsactie voor de Voedselbanken die 
RTV Oost van 8 tot en met 19 december samen met alle andere regionale omroepen 
organiseert. Overijsselse gemeenten hebben eigen inzamelingspunten aangewezen en de 
afgelopen weken hebben tal van prominente Overijsselaars plaatsgenomen in een belteam 
dat bedrijven heeft benaderd om mee te doen met de inzamelingsactie. 

Fantastische initiatieven 
RTV Oost is nu al overspoeld met geweldige initiatieven, groot en klein, van bedrijven, 
verenigingen en scholen. Enkele voorbeelden: de eredivisie clubs PEC Zwolle en Heracles Almelo 
gaan actief goederen inzamelen onder hun supporters en sponsoren. Ook stellen zij het stadion 
open als inzamellocatie. De kerstmarkten in Gramsbergen en Markelo komen in actie, sportclubs 
Heeten Sportief, en de Westerhaarse gymvereniging DSV, Hogeschool Windesheim in Zwolle en 
leerlingen van CSG Eekeringe en RSG Tromp Meesters in Steenwijk, zomaar enkele voorbeelden 
waar ze producten van ons Overijssels Boodschappenbriefje gaan inzamelen. Alle initiatieven die 
tot nu toe bekend zijn staan op www.rtvoost.nl/voedselbank. 

Inzamellocaties 
Op www.rtvoost.nl/voedselbank staan alle Overijsselse inzamellocaties waar goederen naartoe 
gebracht kunnen worden. Het Deventer bedrijf 'PoolService' heeft aangeboden om maar liefst 
7.500 kratten beschikbaar te stellen. Het bedrijf dat kratten, rolcontainers en pallets verhuurt aan 
diverse vers- en supermarktbranches was direct enthousiast. De komende week zullen maar liefst 
zeven vrachtwagens met elk 26 pallets met lege kratten Overijssel binnenrijden en verdeeld 
worden over de circa 35 inzamellocaties in Overijssel. Deze locaties zullen herkenbaar zijn aan de 
grote spandoeken die zijn aangeboden door de Dokkummer Vlaggencentrale, Baartman 
relatiegeschenken en Link2Control. 

Van 8 tot en met 19 december is de foyer van de RTV Oost studio's aan de Hazenweg 25 in Hengelo 
dagelijks van 09.00 tot 22.00 uur geopend voor publiek om voedsel in te leveren. De radioprogramma's 
worden live vanuit de foyer uitgezonden en zijn tevens te zien op TV Oost. Diverse artiesten komen optreden 
en koffieleverancier Beukenhorst trakteert iedereen op gratis koffie, ledereen is van harte welkom, mits er 
een product voor de Voedselbank mee wordt genomen. 

(niet voorpublicatie) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roei Zweers - projectcoördinator. 
Telefoon: 074 - 2456413/06-54 31 36 11 
Foto: Plaatsing eerste spandoek inzamellocatie door Herman Ellenbroek, Frits Baartman en Gerhard 
Meesterberends bij de studio van RTV Oost in Hengelo. 

Einde persbericht 


