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 Voorwoord  

Beste mensen, in deze nieuwsbrief 09, willen we u op de 
hoogte houden van de gang van zaken over onze 
vereniging. De lunch activiteit, waar het hele bestuur 
veel werk mee heeft gehad, is gladjes verlopen. Fijn 
voor ons is dat iedereen enthousiast heeft gereageerd 
om mee te doen en dat was ook de opzet. Wij wensen u 
veel plezier tijdens het lunchen en vooral om elkaar te 
kunnen ontmoeten.  
Voorzitter, Henk Stoop 

 Mededelingen 

Programma 
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, is er niets 
veranderd. Dus wat gepland is blijft voorlopig staan. 

 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 2de kopje gratis is 

 Na-corona” oppepper (flyer) 

De Flyer “Na-Corona” oppepper”, die u vorige maand 
hebt ontvangen, is bijzonder goed in de smaak gevallen. 
Het hele bestuur is actief geweest om bij iedereen 
persoonlijk het ingevulde formulier op te halen. Dit heeft 
geleid tot 147 deelnemers aan de lunch, en 67 leden die 
wel een verrassingspakket wenste te ontvangen. 
De keuze kon gemaakt worden uit een van de 
lunchadressen zoals in de flyer “Na-Corona” oppepper  
was aangegeven.  

Bij de navolgende restaurants is de volgende keuze 
gemaakt:  

 Op vrijdag 3 of zaterdag 11 september bij D’n 
Eigenwijze. Aantal inschrijvingen 61 verdeeld over 
de beide data 

 Op woensdag 1 of donderdag 9 september bij de 
Vessumse Hoeve. Aantal inschrijvingen 53 
verdeeld over de beide data 

 Op donderdag 2 of dinsdag 7 september bij De 
Gouden Leeuw. Aantal inschrijvingen 26 verdeeld 
over de beide data 

 Op dinsdag 7 september bij het 
Gemeenschapshuis D’n Boogerd. Daar was het 
aantal inschrijvingen 8. De middag begint om 13.30 
en duurt tot 16.00 uur. Bij rondvraag aan de 
deelnemers, ging de meeste belangstelling naar het 
kaartspel. Maar verder kan er, op verzoek, van alles 
worden georganiseerd.  

 
Iedereen die zich voor een lunch bij een restaurant 
naar keuze had ingeschreven, heeft een persoonlijke 
lunchkaart gekregen. Elk restaurant heeft zijn eigen 
kleur en de juiste datum. Let daar goed op. 
 

Afspraken 
Omdat dit de eerste keer is dat we zo’n grootse activiteit 
met elkaar opzetten, hebben we met restauranthouders 
afspraken gemaakt om het geheel vlot te laten verlopen: 

 Alle lunches zijn van 12.00 tot 14.00 uur 

 De deelnemers overzichten zijn bij de 
restauranthouders weggelegd 

 Ieder gaat op eigen gelegenheid naar het restaurant 
van keuze. Op verzoek kunnen we mensen ophalen 
en thuisbrengen. 

 Deelnemers zoeken op aanwijzing van het 
personeel hun plaats eventueel met anderen, 

 De deelnemers leveren hun persoonlijke lunchkaart 
op verzoek in en krijgen daarvoor de lunch 
aangeboden incl. 2 kopjes koffie of thee 

 Extra consumpties zijn voor eigen rekening en 
dienen zelf te worden betaald 

 Afwijkingen van de lunch zijn niet mogelijk tenzij 
noodzakelijk 

 Personalia 

Overleden: 26 juli is overleden: mevr. Tiny Reinders, 

Groenewoud 31, Vessem 

Wij wensen de familie veel sterkte. 
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