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➔ Voorwoord 

Beste allen, veel mensen hebben gehoor gegeven 
aan de oproep om in de maanden juli en aug. naar de 
Brouwerijtuin te gaan. Ook de consumptiebon, te 
besteden in aug, bij de Gouden Leeuw, is met 
enthousiasme ontvangen. De HighTea voor onze 80-
jarigen was bij Rita een absoluut hoogtepunt.  
Bezoek eens onze website: www.kbo-vessem.nl voor 
actuele informatie. Binnenkort kan de tekst op de 
website worden voorgelezen en lettergrootte kan 
worden aangepast.  
Blijf gezond, let goed op elkaar en houdt de 1.5 m 
vast. 
Van de voorzitter Henk Stoop 

➔ Buurten in de Brouwerijtuin 

Bent u al in de Brouwerijtuin geweest?? 
Laatste woensdagmiddag was 
het dan zo ver. Het was boven 
de 20 o en de zon die scheen 
dus kwamen er een flink aantal 
65+ uit Vessem op af om 
gezellig met elkaar te buurten. 
Het was er vooral gezellig en voor herhaling vatbaar. 
Hierbij nogmaals het artikel voor de uitnodiging. 
 
65+ in Vessem, buurten in de brouwerijtuin in Juli 
en Augustus 
De Kbo-Vessem ondersteunt het 
initiatief van de Gouden Leeuw 
in Vessem. 
Na een periode van veel thuis 
zijn, vaak alleen zijn, wel 
wandelen, maar volgens de 
richtlijnen van de Corona, het 
liefst alleen, willen we graag 
elkaar ontmoeten. Wij zijn dus 
erg blij dat de tuin van de 
Gouden Leeuw voor alle mensen 

in Vessem die 65 jaar en ouder zijn, open is voor een 
bezoek en een “Goeie Buurt” met elkaar. 
In de tuin zijn de tafels en stoelen zo neergezet dat 
we 1,5 afstand kunnen houden maar ook zo dat we 
onder genot van een kopje koffie of thee, een gezellig 
praatje kunnen maken. Een tweede kopje koffie/thee 
wordt u aangeboden door de Gouden Leeuw. Iemand 
van de Kbo is er altijd voor als er vragen zijn. 
Kom gerust met een groepje, vrienden en 
vriendinnen, uw buurtgenoten. U hoeft zich niet van 
tevoren te melden of te reserveren. 
Voor de Kbo-Vessem leden geldt dat als u vervoer 
nodig hebt, u altijd mag bellen naar het secretariaat 
0497591451 of naar een bestuurslid: 0623441412. Wij 
halen u dan op en brengen u weer thuis. 
Tijdstip: Elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur in 
Juli en Augustus. Enkel bij mooi weer en met een 
temperatuur boven de 20 graden.  

➔ Consumptiebon alle leden 

Na de laatste DB-vergadering met Oktober (RSZK) op 
22 juni bij de Gouden Leeuw, kwamen we spontaan 
op het idee om iets voor onze leden te doen in deze 
Corona tijd. Dus hadden we bedacht om in het kader 
van ontmoeten, onze leden naar het terras van de 
Gouden Leeuw te lokken met een Consumptiebon, 
waar ze gezellig kunnen buurten met koffie of iets 
anders. 
De afgelopen week heeft u een persoonlijke 
uitnodiging gekregen met een consumptiebon die u 
kunt inwisselen in de maand augustus bij de Gouden 
Leeuw. De bijgevoegde Lidmaatschapskaart gebruikt 
u als legitimatie maar u kunt natuurlijk ook uw 
ledenpas hiervoor gebruiken. De Consumptiebon is 
persoonlijk als KBO-lid en is niet overdraagbaar. 

➔ HighTea 80-jarigen 2020 

Ondanks de corona tijd waarin 
we zitten hebben we toch als 
bestuur besloten om de 
“HighTea” voor de 80-jarige 
leden dit jaar op 19 juli door te 
laten gaan. Vanwege het grote aantal leden met hun 
partners (24) hebben we het aantal deelnemers 
gedeeld dit vanwege de 1.5 meter regel. De andere 
komen in oktober aan de beurt en krijgen daarvoor 
nog een uitnodiging. 

➔ Voorbereidingen activiteiten 

Op onze volgende bestuursvergadering op 20  
augustus gaan we het hebben over de startup van de 
activiteiten vanaf september. Dit zal sterk afhangen 
hoe de Corona zich ontwikkelt en hoe Den Boogerd 
zijn regels hiero zal aanpassen.  
Het gaat hierbij om: Gym, Koersbal, Bridge en verder 
activiteiten uit het Programmaboekje. 
U hoort daarover in de volgende Nieuwsbrief 09 op 24 
aug. 
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