
 nieuwsbrief 02, 2021 01 25.docx 26-1-2021  
 

 Redactieadres:                                                                                                         
 Gonny Stoop  
  Groenewoud 22 
  5512 AL Vessem 
  Tel. 0497-591604 
  Email: info@kbo-vessem.nl 

Nieuwsbrief 02,  januari 25 2021   Website:  www.kbo-vessem.nl 

 

 Nieuwsbrief KBO-Vessem 1 

 

Inhoudsopgave 

 Voorwoord 

 Mededelingen 

 Maaltijdservice 

 Personalia 

 

 Voorwoord  

Beste mensen, we zijn weer in het nieuwe jaar 2021 

beland en zijn nog steeds gekluisterd aan het 

corona virus, voorlopig tot 9 februari. Als we 

allemaal ons best doen raken we er ook weer 

spoedig vanaf. Hopelijk komt de vaccinatie voor ons 

ouderen snel waardoor we ons zeker en beschermd 

kunnen gaan voelen. Laten we wat meer naar 

elkaar omkijken in deze maanden en biedt elkaar 

een helpende hand voor degenen die dat nodig 

hebben. 

 Mededelingen 

Programma Januari en Februari 
Alle geplande activiteiten in januari en februari zijn 
wegens sluiting van Den Boogerd door corona 
maatregelen afgelast. Het betreffen de activiteiten: 
Meer bewegen voor ouderen, Koersbal, de Inloop 
middag en Samen eten. Ook de komende jaar-
vergadering in Maart zal waarschijnlijk niet door 
kunnen gaan maar dat hoort u volgende maand in de 
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Contributie 2021 
De contributie voor 2021 zal komende maand begin 
februari worden geint. De contributie voor 2021 is nog 
steeds € 20,00. Sommige leden hebben al per bank 
betaald en voor degene die een automatische incasso 
hebben, gaat dat automatisch. De overige leden 
ontvangen een nota die per bank voldaan kan worden.  

 Maaltijdservice 

Maak kennis met: de 
Maaltijdservice van Catering 
Content 
Al vele jaren bezorgt Catering 
Content verse warme en koelverse 

maaltijden bij ouderen. Soms voor het gemak, soms 
omdat het maken van de eigen maaltijd simpelweg niet 
(meer) mogelijk is.  
Een service die voor velen een uitkomst biedt, zeker in 
deze Coronatijd. 
 

Proefpakket 
Wij proberen zoveel mogelijk mensen kennis te laten 
maken  met onze maaltijdservice en daarom kunnen 
wij u als lid van KBO Vessem een speciale aanbieding 
doen: 

3x een 3-gangenmenu voor  € 15,00 pp 

(gratis bezorgd) 

Dit is geheel vrijblijvend, zónder abonnement of 
verdere verplichtingen. Gewoon om eens te kijken hoe 
het bevalt!  
Wanneer u gebruik wilt maken van de actie kunt u dit 
uiterlijk maandag 22 februari 2021 telefonisch aan 
het secretariaat, José, Tel 591452 doorgeven. We 
nemen telefonisch alle praktische zaken door zoals 
bezorgadres, menukeuze, betaling etc.  
De koelverse maaltijden worden bezorgd op dinsdag 2 
maart tussen 11.00 en 16.00 uur. 
 

Maaltijd dinsdag 2 maart 2021 
Menu A. Gekookte aardappelen met spinazie á la 

crème en een kalkoen cordon-bleu 
Menu B. Tagliatelle met een visstoofpotje met 

groenten 
Beide menu’s worden geleverd met heldere 
kippensoep en hazelnootvla 

 
Maaltijd woensdag 3 maart 2021 
Menu A. Aardappelpuree met zoete appeltjes en 

runderhachee  
Menu B. Rode zalmsalade met diverse garnituren 

(koud) 
Beide menu’s worden geleverd met romige 
tomatensoep en griesmeelvla 

 
Maaltijd donderdag 4 maart 2021 

Menu A. Gekookte aardappelen met bloem-kool met 
een sausje en blinde vink met jus 

Menu B. Witte rijst met doperwtjes en runder-ragout 
Beide menu’s worden geleverd met spinaziebouillon 
met balletjes en sinaasappelvla 

 Personalia 

Overleden: 22 januari 2021: Cor van der Aa-van Zon , 
91 jaar. Wij wensen de familie veel sterkte. 
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