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 Voorwoord  

Beste mensen, het ziet er naar uit dat we sinds 26 

Juni meer vrijheid hebben gekregen. Alleen de 1,5 

m blijft nog gelden. Hopelijk geeft dat voor ons 

weer meer mogelijkheden om elkaar weer op te 

zoeken. In de maanden Juli en Augustus is D’n 

Boogerd voor alle activiteiten gesloten. Vanaf 

September proberen we de draad weer volop op te 

pakken.  

Lees de Flyer: “Na-Corona” oppepper goed na, 

maak een keuze en geef u op. Ook hopen wij dat 

de Seniorendagen een succes gaan worden en dat 

we ons met elkaar thuis gaan voelen in D’n 

Boogerd. Maak er de komende maand iets moois 

van en we zien jullie ergens in september op een 

lunchafspraak. 

Henk Stoop, voorzitter 

 Mededelingen 

Programma  

 Extra uitnodiging voor High Tea op Zondag 29 

Augustus. Hiervoor worden de betreffende 80-

jarigen uitgenodigd  

 Maandag 6 september gaan we weer beginnen 

met ouderengymnastiek van 10.30 tot 11.30 

uur. 

 Op woensdag 8 september gaat het koersbal 

ook weer beginnen 

 Net als vorig jaar opent de Goude Leeuw in de 

maanden Juli en Augustus op woensdag 

middagen de Brouwerijtuin voor alle senioren 

van Vessem. U kunt dan weer elkaar ontmoeten 

onder het genot van een kopje koffie waarbij 

het tweede kopje gratis wordt aangeboden door 

de Gouden Leeuw. Dit heeft ook in de 

VaesheimerBode van Juni gestaan 

 “Na-corona” oppepper (zie flyer) 

Na 1½ jaar van thuis zitten wegens corona, vonden 

we als bestuur het eens hoog tijd om elkaar te 

kunnen ontmoeten. Elk lid wordt daartoe 

uitgenodigd, begin september, om deel te nemen 

aan een lunch ontmoeting met andere leden. U kunt 

daartoe één keuze maken uit een van de 

lunchadressen zoals in de flyer “Na-Corona” 

oppepper ” is aangeven. Deze lunch wordt u 

aangeboden door KBO-Vessem.  

Bij de navolgende bezoekadressen kunt u terecht:.  

 Op vrijdag 3 of zaterdag 11 september bij D’n 

Eigenwijze 

 Op woensdag 1 of donderdag 9 september bij de 

Vessumse Hoeve  

 Op donderdag 2 of dinsdag 7 september bij De 

Gouden Leeuw 

 Op dinsdag 7 september bij het 

Gemeenschapshuis D’n Boogerd 

 

Alleen even opgeven middels het formulier op 

de Flyer, die wij aan huis ophalen. 

 Seniorendagen 

Het bestuur van KBO-Vessem is voornemens om 

vanaf dinsdag 12 oktober, voor een proefperiode van 

een half jaar, elke week een Seniorendag in het 

Gemeenschapshuis D’n Boogerd te organiseren. 

Deze is dan toegankelijk voor alle senioren van 65+ 

uit Vessem dus niet alleen KBO-leden.  

De Seniorendag is elke dinsdag van 10.30 tot 16.00 

uur en in D’n Boogerd waar de Foyer en de 

Spiegelzaal samengevoegd zijn en ter beschikking 

staan voor allerlei activiteiten.  

Bestuursleden en vrijwilligers zijn die dag aanwezig 

om activiteiten te ondersteunen en begeleiden maar 

ook zorg dragen voor de bediening van de bar. 

Consumpties kunnen vrijelijk genuttigd worden maar 

zijn voor eigen rekening. KBO-leden krijgen een 

kleine korting op de consumpties dit vanwege hun 

lidmaatschap.  

Er zal een Flyer komen en worden verspreid in 

Vessem maar ook in de “ONS” en VeasheimerBode,  

Wij denken aan de volgende activiteiten: 

 Sjoelen, Biljarten en Koersbal 

 Kaarten, Bridge en Rummikuppen 

 Handwerken en andere Hobby’s 

 Of zomaar Buurten of Boek lezen 
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Op verzoek en vraag kunnen allerlei activiteiten 

georganiseerd worden. Te denken valt dan vragen 

over zorg, technische vragen over PC, Tablet en 

Smartphones, Thuis blijven wonen, Klussendienst, 

Administratie etc., 

 FitGym 

Vorig jaar, april 2020, wilden we samen met 

Oktober (voorheen RSZK) de activiteit “FitGym” als 

pilot gaan opstarten. Door de Corona is dit helaas 

afgeblazen. Nu er weer vooruitgang in de situatie 

komt, denken we er toch weer aan om vanaf 

oktober dit project aan te pakken. FytGym is naast 

Bewegen voor ouderen een uitgebreidere manier 

van bewegen wat zich voornamelijk buiten onder 

deskundige begeleiding plaats vindt.  

De bewegingsoefeningen spelen zich af op meerdere 

plaatsen in Vessem waarbij aspecten als: Muziek, 

Materiaal, Buiten sporten, Kracht en balans, Op 

tempo en Minder zitten. Nadien wordt er 

koffiegedronken. Wellicht kan het met de 

Seniorendagen gecombineerd worden. U hoort hier 

binnenkort meer van. 

 Duo fiets 

Beste leden, wij willen jullie even laten weten dat 

we er regelmatig met de duo fiets op uittrekken. 

Gewoon een paar uurtjes opstap en onderweg gaan 

we ergens een kopje thee of koffiedrinken. Dit 

wordt ons door ondernemers aangeboden. 

Wij zoeken hiervoor nog vrijwilligers die gemiddeld 

1x per maand als begeleider meefietsen en wij 

kunnen ook nog gasten gebruiken. 

Als er mensen onder jullie zijn die denken “dat wil ik 

wel eens proberen”, neem dan even contact op met 

Jan Henst 0497592147 of Kea Aalders 0650596832 

Groeten, Team Duo fiets 

 Puzzel 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met 

het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke 

pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 15 ampul 19 

Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 

motorschip 24 meubelstuk 26 troefkaart 27 

raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 

32 lof 34 domoor 36 heftig 37 kloosterzuster 39 

vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 

harteloos 43 hooghartige houding 44 loofboom 46 

grond bij een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap 

53 steekorgaan 55 ontkenning 57 geen uitgezonderd 

59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk 63 mij 64 

dierenverblijf 66 menselijk 67 lage mannenstem 68 

Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese vrouw 

72 droombeeld. 

Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori 

salutem 4 wortelknol 6 vloeibare mest 7 buislamp 8 

familielid 9 uitstekend 10 zending 11 herfstbloem 13 

ontwerp 15 strijkinstrument 16 schrijfbenodigdheid 

17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge 

mate 25 beraad 28 bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 

33 gebouw in Amsterdam 35 grappenmaker 36 

sprookjesfiguur 38 ijzerhoudende grond 42 sterkte 

43 bovenste halswervel 45 schoonheid 47 

catastrofaal 49 opschudding 50 spelleiding 52 soort 

fee 54 windrichting 55 Ned. voetbalclub 56 tijdperk 

58 tandglazuur 1 bloem met doornen 62 karakter 65 

kilte 67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder andere. 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 
 

Deze puzzel voor 8 augustus inleveren bij José 

Backbier, Heike 6. Elke 5de goede inzending krijgt 

een prijsje. Succes!! 

Naam: ……………………………….   

Adres: ……………………………….. Datum: ………….. 


