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1- Rooster: De oproep het rooster in te vullen werpt zijn vruchten af, als je het nog niet gedaan 

hebt graag nog even jezelf inroosteren. Een aantal leden heeft tijdens de ALV aangegeven 

wanneer ze kunnen helpen. Hierdoor kunnen de uitgiftes in juli doorgaan. En kunnen we ook 

op 14 augustus een uitgifte inplannen zodat we niet een maand zonder groente zitten die zo 

overvloedig geproduceerd wordt die maand. Daarna weer wekelijks vanaf 28 augustus. 

Rooster Historie: die zijn we ook kwijt, als het aantal keer dat je uitgifte hebt gedaan niet 

klopt, dat kan, vul dan in wanneer je dit jaar al uitgiftes hebt gedaan (tweede pagina), en 

graag de naam zoals wij jou kennen anders herkent de formule je niet. 

 

2- Verhuizing: De eerste uitgifte op de nieuwe locatie is dus definitief 17 juli bij de VerbroederIJ 

Johan van Hasseltweg 21 (oostveer).  Het weekend van za 13 en zo 14 juli gaan Analia, Wieke 

en Vidary verhuizen. We zoeken nog iemand om te helpen de nieuwe plek in te richten, ma 

15 of di 16. En iemand die het FoodCoopNoord bord (dat na 3 jaar verweerd is) opnieuw te 

schilderen.  

Het nieuws van de nieuwe samenwerking is met veel enthousiasme ontvangen, het is een 

plek die in meerdere opzichten goed bij ons past. Voor een aantal mensen is het ook 

dichterbij huis. Maar voor een aantal ook verder. Dat is lastig maar helaas onvermijdelijk.  

Er is een mogelijkheid voor de toekomst om ALS er genoeg leden zijn in de buiksloterham 

(amsterdam noord-west) buurt  zijn, in de toekomst een tweede locatie op te zetten, wellicht 

zelfs bij SchoonSchip. Maar dan hebben we het wel over 2 bestellingen,2 uitgiftes en dus 2 

roosters. Hier nemen we dus ook nu nog geen beslissing over, eerst even kijken hoe het 

loopt.   

We willen de Ruimte en Creatieve Crealisatie ook graag bedanken voor hun gastvrijheid de 

afgelopen 3 jaar (toch langer dan verwacht). We hebben een verrassing in petto, maar die 

verklap ik nog niet.  

Het is een toffe plek, maar helaas gaat het gesloopt worden,fijne mensen, we hebben 

gelachen, maar ook wel eens mot gehad. Gelukkig heeft de nieuwe locatie geen hek, dus dat 

slot blijft niet meer op de code staan. En een les die we misschien kunnen meenemen is om 

niet alleen te komen en gaan met onze groente, maar echt deel uit te maken van de gast-

community. 

 

3- Uitgiftes: We gaan de teams voortaan zelf de uitgifte laten organiseren, wel sturen we vooraf 

een mailtje om mensen te attenderen, en kijken of er hulp nodig is met lijsten 

printen/verwerken, of andere vragen. De handleiding wordt bijgewerkt en korter ter 

ondersteuning. En we kunnen we in het najaar een introductiedag houden voor nieuwe 

leden, en een informatiedag uitgiftes draaien voor bestaande leden. 

 

4- Bekendheid: Claudia de Barros blijkt veel leuke ideeen te hebben over de marketing en 

communicatie van FoodCoopNoord, we hadden het over flyeracties, flyers neerleggen bij de 

horeca in Noord,  Oba’s, Doras,  en andere plaatsten waar de mensen van Noord, KNSM- en 

Java eiland samen komen. Ook een persbericht opstellen samen met de VerbroederIJ, voor 

lokale kranten. Verder gaan we actiever werken met social media, en ook leden vragen 

berichten te delen om het bereik te vergroten. Willem Kaldenbach blijkt ook een flink 



netwerk te hebben bij de Noordmannen, en Tolhuistuin, en het Noorderparkfestival 8 

september. Blijkbaar staan we vermeld op Nudge.nl (hebben we niets voor gedaan) maar 

misschien zijn er meer relevante sites waar we op kunnen komen? Een aantal leden heeft 

ook aangegeven best af en toe mee te willen helpen met een flyeractie. De bestaande folders 

zijn overgeprint met het nieuwe adres, deel ze uit! 

 

5- Schoonschip: Uit een sneak preview peiling blijkt de FoodCoopNoord een zeer goede reactie 

krijgt van de bewoners van SchoonSchip, en nu stromen er al leden vanuit die groep binnen! 

Bart zal de update over onze verhuizing delen in hun Nieuwsbrief, maar kon zelf helaas niet 

aanwezig zijn vanwege een presentatie van SchoonSchip bij Pakhuis de Zwijger.  

Het is een fijne ontwikkeling om nu met 2 organisaties samen te gaan werken die qua 

doelstellingen veel met ons gemeen hebben. 

 

6- Vrijwilligers: Eigenlijk zijn we allemaal vrijwilligers, iedereens participatie is van belang en 

wordt gewaardeerd.  Dus schroom niet om je aan te melden, ideeen te delen, en in actie te 

komen 

*Fietskoerier: We zijn nog op zoek naar iemand die op de fiest bestellingen wil halen, het 

gaat om Paul Annee in West, klinkt ver maar met de Distelveer is het vanaf mosveld 15 

minuten, nu haalt Isabelle steeds op zodat we niet hoeven te wachten tot Amin uit de 

coentunnel file komt, maar zij doet al zoveel, hulp is welkom.  Ook Marijke van Stadstuinderij 

NoordOogst lukt het van de zomer niet om te bezorgen,  dat is aan het eind van de 

Meteorenweg. 

*ICT we hebben iemand nodig die SQL queries kan draaien, de website draait op wordpress, 

en Foodsoft met hier en daar een bug, en af en toe een systeemupdate (Ruby on Rails) ter 

ondersteuning van Willem onze veel te drukke beheerder. Oh en iemand die het mysteriekan 

oplossen waarom soms wel en soms niet de systeemmailtjes aankomen. (daarom stuur ik 

vanuit mijn eigen mail) 

 

7- Feestjes en andere leuke dingen: Het lijkt ons leuk om in September op denieuwe locatie een 

openingsfeest te houden, wat leuke knappe inspirerende boer(inn)en uit te nodigen, 

gezellige muziek, lekker eten.  

Verder hebben we weer workshop plannen: Eigen natuurlijke schoonmaakproducten en 

verzorgingsproducten maken.  

Als er ergens een overschot van is, ongewenste groente die niet aan de schoonheidsidealen 

voldoet, of die dreigt oud te worden, kunnen we deze samen redden in een Fermenteer 

Frenzy.  

Er was een leuk idee om samen naar de Fruittuin van West te gaan en zelf ons fruit te 

plukken, ook leuk voor de kids! (Kersen 30% korting nu zag ik) 

Voor wie het niet weet: we hebben een whatsappgroep waarin we makkelijk kunnen delen. 

Recepten, plantjesruil, kefir, oesterzwam, kombucha , zuurdesemstarter noem maar op.  



Voor alle vragen kun je terecht bij info@foodcoopnoord.nl, dan voegen we je toe aan de 

appgroep, of schakelen naar de juiste persoon. 

mailto:info@foodcoopnoord.nl

