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➔ Voorwoord  

Beste mensen, in deze nieuwsbrief 10, willen we u op de 
hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. Op 13 
sept zijn we weer gaan gymmen en op 8 sept is ook de 
koersbal weer begonnen. “Samen eten” is op 27 sept 
weer begonnen echter met strubbelingen omdat na de 
25ste sept de nieuwe regels zijn ingegaan in de horeca. 
Geen 1.50 mtr. afstand meer maar aantonen dat u 
gevaccineerd bent of corona heeft gehad door middel 
van een QR-code op je telefoon of een copy daarvan op 
papier.  
Niet iedereen heeft een telefoon dus daarom de oproep 
om een QR-code in je bezit te krijgen. Vraag het je 
familie of kinderen om dit voor jou te doen als je het zelf 
niet kunt. 
 
(Leden die nog geen papieren coronatoegangsbewijs  
QR-code hebben, kunnen 0800-1351 bellen. Ze dienen 
hun BSN en postcode bij de hand te houden.) 
 
Vraag het secretariaat om informatie bij het vinden voor 
hulp als het echt niet gaat. Ik wens jullie veel succes met 
de nieuwe manier van leven.   
Voorzitter, Henk Stoop 

➔ Mededelingen 

Programma 
We gaan het programmaboekje weer volgen en passen 
het aan waar het nodig is. 
 

Lunches 
De lunches, begin sept, waren een groot succes en met 
enthousiasme ontvangen. Er waren ruim 150 
deelnemers verdeeld over : De Gouden Leeuw, 
Vessemse Hoeve en D’n Eigenwijze. Voor degenen die 

het Verrassingspakket wilden (70) werd dit keurig thuis 
bezorgd. 

 
FitGym 
We gaan het FitGym programma weer oppakken maar 
moeten dat een maand uitstellen omdat we de details 
moeten regelen. Hierbij gaat het vooral om het bewegen 
in de buitenlucht op verschillende locaties in Vessem. 
Het is een variatie van verschillende bewegingsvormen 
met als doel: vooruitgang van gezondheid. Meer 
informatie in volgende nieuwsbrief. 

➔ Rabo ClubSupport 2021 

Als coöperatieve bank ondersteunen we met Rabo 
ClubSupport lokale clubs, verenigingen en stichtingen. 
Dit doen we met de inzet van kennis, netwerk en 
financiële middelen.  
Zo krijgen clubs ieder jaar weer de kans om een 
financiële bijdrage van Rabobank te ontvangen door 
mee te doen met Rabo Clubsupport.. 
Daarmee investeren we een deel van onze winst in de 
maatschappelijke bestedingsdoelen van clubs. Dat is 
goed voor de club & geweldig voor de buurt. 
 
Inmiddels hebben we ons als KBO Vessem 
ingeschreven en vanaf 5 oktober kan men stemmen, 
ongeveer 3 weken via de website van de RABO 
Bank: Club overzicht - Rabobank 
 
Voor wie: alle senioren van Vessem.  
Nu de tendens is „thuisblijven wonen”, zien we er een 
taak bij komen voor de 259 KBO-leden en alle ouderen 
in Vessem. Namelijk belangenbehartiging o.a. bij de 
gemeente. Ook gaan we ons richten om meer 
ontmoetingen met ouderen en tussen ouderen in het 
dorp zelf te organiseren. 
 
Ons doel: Een nieuw project! Seniorendag! 
Elke dinsdag van de week worden de senioren uit 
Vessem uitgenodigd tot elkaar ontmoeten in het 
gemeenschapshuis. Naast het kopje koffie of thee en 
een praatje zullen er verschillende gezelschapspelen zijn  
maar gezamenlijk haken of breien kan ook. Je kunt 
gewoon op elk moment binnen lopen, je kunt met elkaar 
iets afspreken. Gezellige eetmomenten zijn het plan. Dit 
alles tussen 10.30 u. en 16.00 uur in het 
gemeenschapshuis D'n Boogerd. Datum van aanvang 
wordt nog bekend gemaakt. 

➔ Personalia 

Overleden: 1 september 2021 is overleden: Dhr. Jan 
Ramakers, Postels Huufke 7, Vessem. 
Wij wensen de familie veel sterkte. 
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➔ Balans Boekjaar 2020 

Omdat we dit voorjaar weer geen jaarvergadering 
hebben kunnen houden vanwege corona, zullen wij u het 
financiële overzicht van het boekingsjaar 2020 middels 
deze Nieuwsbrief laten zien. Het boekingsjaar 2020 is 
afgesloten en gecontroleerd door de kascommissie en 
goed bevonden. Vanzelfsprekend gaat u met deze 
informatie discreet om. 
 


