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bezorger Henny:
“het is mooi 
om een band 
op te bouwen 
met klanten”

genieten van de 

eindejaars 
krant



feest op de 
klantenservice

Nog even en het is zover: Sinterklaas, 

Kerst en Oud & Nieuw. december en 

januari zijn speciale maanden. Ook op 

de klantenservice vieren we dan feest!

Deze maanden staan in het teken van 

gezelligheid, warmte en lekker eten en 

drinken. En dat wordt ook bij ons gevierd!

We vieren Sinterklaas en we kijken al ver 

vantevoren uit naar de kerstboom die 

wordt opgezet, de lampjes gaan aan en 

het wordt sneller donker. Het ultieme 

feestgevoel begint!

Klanten zijn enthousiast en verheugen 

zich op de eindejaarsmenu’s, die door 

onze koks zijn ontwikkeld en die u bij ons 

kunt bestellen. En ‘stiekem’ maken wij 

uw eindejaarsgeschenk klaar, want ook 

dit jaar willen we u graag bedanken dat u 

klant bij ons bent!

En voor we het weten is het 

oudejaarsavond... We pakken snel nog 

even die lekkere oliebol of appelflap en 

proosten op een nieuw jaar. 

Ook voor volgend jaar wensen wij u alle 

moois toe en we hopen dat we nog lange 

tijd voor u klaar mogen staan! 

Want dat doen we met 

veel liefde en passie!

Groet, 

Leonoor van den Brink

Klantenservice

vraag van een klant
vraag: Kan ik ook meer groenten of 

aardappelen bestellen?

antwoord: Jazeker, bij de koelverse 

maaltijden kunnen wij kosteloos uw 

portiegrootte naar uw wens aanpassen.

Wilt u meer groenten of aardappelen,  

of juist minder?  

Bel ons dan gerust!

Groet, Kim
Klantenservice

compliment:
“ik ben al jaren een 

tevreden klant. door de 
wisselende menu’s ben 
ik nooit uitgegeten”
Mies, klant van Food Connect

maaltijdtip:

stamppot
vergeten
groenten

als het einde van het jaar nadert, kunnen we bijna niet 

meer wachten op de oliebollen en appelbeignets! 

Want in december kunt u bij ons niet alleen feestelijke 

maaltijden bestellen, maar ook oliebollen en appelbeignets. 

Heerlijk toch? U kunt zelf kiezen tussen de ambachtelijke 

oliebollen met rozijnen, krenten en appel volgens oer-Hollands 

recept of de luxe roomboter appelbeignets, gevuld met 

goudreinet, kaneel en rozijnen. Wilt u ze liever allebei bestellen? 

Dat kan natuurlijk ook! Geef uw keuze aan ons door en geniet 

volop van deze lekkernijen!

smullen van 
oliebollen en appelbeignets

deze 
lekkernijen
bestellen?

zie pagina 8

bekijk 
het 

interview 
met leonoor

op onze 
website
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“Ik vind het werk wat ik doe prachtig”, 

vertelt Henny. “Het omgaan met mensen is 

gewoon hartstikke leuk. Iedere dag maak 

je klanten blij met de lekkere gerechten 

van Food Connect, waarbij ik even een 

praatje maak en bijvoorbeeld help met het 

wegzetten van de maaltijden in de koelkast. 

Het is super wanneer je aan de deur komt 

en begroet wordt met een vriendelijke: 

‘Hé Henny, wat fijn dat je er weer bent!’”. 

geen dag is hetzelfde
“Geen dag is hetzelfde als bezorger van 

Food Connect, waardoor ik elke dag weer 

nieuwe dingen meemaak. Het leukste wat 

ik heb meegemaakt op een route was op 

mijn verjaardag. Ik was onderweg naar 

Arnhem, waar ik op locatie een lekker 

bakje koffie kreeg. Dit keer stond er niet 

alleen koffie voor me klaar, maar werd ik 

al zingend verwelkomd met koffie én een 

stuk gebak. Dit was een speciale dag!” 

contact met klanten
“Door de vele vaste contacten die ik op 

doe, bouw je toch wel een speciale band 

op met de klanten. Als bezorger kan je iets 

voor de klanten betekenen doordat je een 

luisterend oor of hulp biedt, daarom zie 

ik de bezorging niet alleen als mijn werk, 

maar is het zoveel meer. Het is echt een 

hobby van me geworden!”, vertelt Henny 

lachend.

eten van food connect 
“Zelf vind ik de gerechten van Food 

Connect ook heerlijk. Ik ben gek op de 

spareribs, waar wij met de kerstdagen vaak 

heerlijk met zijn allen van smullen! Ook eet 

ik vaak een maaltijd van Food Connect als 

ik een route rijd. Op deze manier is mijn 

eten snel klaar en ook nog eens ontzettend 

lekker en gezond! 

Het eindejaarsmenu ziet er ook dit jaar 

weer smakelijk uit. Mijn favoriete gerecht 

is de boerengroentensoep en het 

wildstoofvlees met wildzwijn, ik kan niet 

wachten om ze te bestellen!”, sluit Henny af.  

Wilt u ook weten welke favoriete 

gerechten Henny bedoelt? Op pagina 

4 en 5 vindt u deze favorieten en op 

pagina 6 vindt u een leuke aanbieding.

bezorgen is 
prachtig werk!

“al 5 jaar lang werk ik met ontzettend veel plezier voor food connect”, vertelt 

bezorger Henny toren enthousiast. “ik ga altijd vrolijk naar mijn werk. Het 

maakt mij niet uit waar ik heen ga: elke route door Nederland is even mooi”. 

Henny is één van de bezorgers van food connect, die dagelijks het hele land 

doorgaat, om uw heerlijke gerechten bij u thuis te bezorgen. We vroegen 

Henny meer over zijn werk als bezorger. 

“als bezorger
kan je iets 

voor klanten
betekenen”

klanttevredenheid
Onze bezorging wordt door u 

beoordeeld met een 8,7! Hier zijn wij 

natuurlijk ontzettend blij mee. 

maar wat maakt onze bezorging nou 

zo goed? greet de vries, klant van 

food connect, vertelt u graag over 

haar ervaringen met onze bezorgers.

“Ik ben heel erg blij met de bezorgers 

van Food Connect! Ze zijn vriendelijk, 

behulpzaam en ik 

vind het fijn dat ze op 

een vaste dag bij mij bezorgen. 

Zo weet ik altijd waar ik aan toe ben. 

Wanneer daar tijd voor is, maken ze 

soms een praatje of geven ze tips. Ik loop 

tegenwoordig wat moeizamer en Henny 

tipte me over de boodschappen die ik 

samen met mijn maaltijden kan bestellen 

en worden bezorgd. Dat vind ik zo fijn”, 

sluit Greet af.

bezorging 
cijfer 

8,7

Door: Kim Meijer

Naam: Henny toren. Woonplaats: 

Almelo. Werkzaam bij food 

connect: 5 jaar, fulltime.

henny 
in het kort:

bekijk 
henny’s 

favorieten
op pagina 

4 & 5

bekijk 
het 

interview 
met henny
op onze 
website
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boeuf bourguignon (v)
Boeuf Bourguignon met 

wilde rijst en sperzieboontjes. 

(Ook verkrijgbaar in lactose 

beperkt, glutenvrij en zoutarm. 

(bovenstaande diëten bevatten 

allen varkensvlees)

Vegetarisch: U krijgt 

een vegetarische boeuf 

bourguignon) 

bospaddenstoelensoep
Licht gebonden bospaddenstoelensoep met bieslook. 

De bospaddenstoelen soep is rijk gevuld met verse 

ingrediënten. (Ook beschikbaar in lactose beperkt, glutenvrij, 

zoutarm en vegetarisch)

voorgerechten

hoofd-
gerechten

een smakelijk voorgerecht mag natuurlijk niet ontbreken.  Kies voor onze 

boerengroentesoep of bospaddenstoelensoep

voorgerechten

eindejaarsdiner

boeren-
groentesoep (v):
Goed gevulde boeren-

groentesoep, met 

heerlijke verse groenten 

en kruiden. 

(Ook beschikbaar in 

lactose beperkt (v), glu-

tenvrij, zoutarm (v) en in

vegetarisch)

kalkoenhaasje
Gebakken kalkoenhaasje met 

stroganoffsaus, basmatirijst en 

mais met doperwtjes. 

(Ook verkrijgbaar in lactose 

beperkt, glutenvrij en zoutarm. 

Vegetarisch: U krijgt een 

vegetarische cordon bleu i.p.v. 

het kalkoenhaasje)

wildstoofvlees (v) 
Wildstoofvlees van hert, 

ree, haas en wildzwijn 

met paddenstoelen, 

aardappelpuree met 

peterselie en knoflook 

en rode kool met stukjes 

appel. (Ook verkrijgbaar 

in lactose beperkt, glutenvrij en zoutarm. Vegetarisch: 

U krijgt een bospaddenstoelenragout i.p.v de wildstoof)

hoofdgerechten

favoriet 
van 

henny

favoriet 
van 

henny

de decembermaand is een bijzondere tijd 

vol met gezelligheid, lekker eten en drinken. 

bij deze magische dagen horen natuurlijk 

nieuwe gerechten, zoals een lekkere 

‘kiprollade’ of ‘boeuf bourguignon’.  

U vindt deze magische gerechten op uw 

persoonlijke menukaart. 

deze gerechten staan maar liefst 2 weken 

lang op de menulijst!

uitleg gerecHteN: 
Gerechten met een (v) bevatten varkensvlees
Gerechten met een sneeuwvlokje zijn ook in 
het vriesverse assortiment verkrijgbaar

€ 0,85

p.p.

€ 0,85

p.p.

€ 6,15

p.p.

€ 6,55

p.p.
€ 6,15

p.p.
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varkenswang (v)
Varkenswang met een stamppotje van 

pastinaak, knolselderij en spekjes met 

laurierjus. (Ook verkrijgbaar in lactose beperkt, 

glutenvrij en zoutarm)

vergeten 
groenten
iedereen heeft wel eens gehoord van de 

term ‘vergeten groenten’: de groenten 

die vroeger wekelijks gegeten werd, 

maar minder bekend zijn bij de jongere 

generatie. maar hoe zit dat eigenlijk bij 

food connect? Zijn wij deze groenten 

ook vergeten? 

Zeker niet! Onze koks maken nog altijd gebruik 

van deze groenten in de gerechten. Deze vindt 

u daarom ook terug in ons eindejaarsmenu: 

Wat dacht u bijvoorbeeld van een varkenswang 

met een stamppotje van pastinaak, knolselderij 

en spekjes met laurierjus? Een heerlijk 

gerecht, waarbij gebruik is gemaakt van de 

vergeten groente pastinaak! Pastinaak is een 

wortelachtig soort, met een smaak die doet 

denken aan anijs. Deze kan zowel rauw als 

gekookt of gestoofd worden gegeten. Bestel 

één van onze gerechten met pastinaak en laat 

u verrassen door de heerlijke smaak! 

kiprollade (v)
Kleine kiprollade gevuld met tutti 

frutti met foeliejus, aardappel-

wedges met cajunkruiden en 

Chinese kool met appel en kaas. 

(Ook verkrijgbaar in lactose beperkt, 

glutenvrij en zoutarm. Vegetarisch: 

U krijgt een Italiaanse carré i.p.v. de 

kiprollade) Dit gerecht is ook als 

vriesvers te bestellen.

rode mulfilet 
Gestoomde rode mulfilet met romige 

fusilli tricolore met venkel, tomaat en 

groene kruiden. (Ook verkrijgbaar in 

lactose beperkt, glutenvrij en zoutarm en 

als een vegetarische maaltijd) Dit gerecht 

is ook als vriesvers te bestellen.

vegetarische bulgurschotel 
Vegetarische schotel van bulgur met 

cashewnoten, rode ui, shiitake en 

pompoen. Dit gerecht is ook als 

vriesvers te bestellen.

Een shiitake is een paddenstoel 

en komt van oorsprong uit 

de Aziatische landen. De 

shiitake is zeer eiwitrijk en 

bevat vitamine B en C. De 

paddenstoel is bloeddruk- en 

cholesterolverlagend.

shiitake?

dessert een feestelijke afsluiter mag 

natuurlijk niet ontbreken en 

maakt uw diner helemaal af. 

Ook dit jaar hebben we weer 

een heerlijk dessert voor u:

Coupe met notenmousse, 

chocolade-saus en notensaus. 

(Ook verkrijgbaar in 

glutenvrij en zoutarm)

dessert

favoriet 
van 

leonoor

€ 6,55

p.p.

€ 6,15

p.p.

€ 0,89

p.p.

€ 6,55

p.p.

€ 6,55

p.p.
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woordzoeker
c  W  i  t  m  K  r  e  g  N  i  l  S  O  e  P

f  H  P  i  P  a  j  m  N  e  e  H  N  l  v  e

e  K  O  S  r  a  a  K  O  K  Z  a  u  O  e  l

t  N  e  c  O  r  e  l  K  O  g  e  O  l  e  e

e  j  d  W  O  S  v  e  t  e  b  r  l  t  S  r

N  i  e  i  S  l  r  O  r  i  g  t  O  l  e  t

a  W  r  N  t  i  a  e  r  e  j  H  S  N  i  r

m  Z  S  t  e  c  c  d  r  S  c  d  i  r  S  g

t  d  u  e  N  H  f  e  e  S  t  d  i  N  e  r

S  l  i  r  t  t  c  H  a  m  P  a  g  N  e  K

r  i  K  j  W  H  t  d  K  r  e  W  r  u  u  v

e  W  e  a  t  e  N  g  i  e  b  l  e  P  P  a

K  e  r  S  t  m  e  N  u  N  e  O  K  l  a  K

a  m  g  c  a  d  e  a  u  H  P  l  O  d  u  r

e  N  K  r  a  N  S  j  e  l  O  b  e  i  l  O

r  O  l  l  a  d  e  N  e  S  t  a  a  H  c  S

Appelbeignet

Cadeau

Champagne

Chocolademelk

Diner

Eten

Feestdiner

Gezellig

Hulst

Kaars

Kaarslicht

Kalkoen

Kerstboom

Kerstman

Kerstmenu

Kransje

Lekker

Maaltijd

Nagerecht

Oliebol

Poedersuiker

Proosten

Rollade

Rudolph

Schaatsen

Schotel

Slee

Slinger

Soep

Voorgerecht

Vorst

Vuurwerk

Warm

Wildzwijn

Winterjas

Wit

zoek de volgende 
woorden:

de oplossing:

eetweetje: varkensvlees
Wist u dat varkensvlees de meest 

gegeten diersoort is? met name 

doordat het veel soorten B-vitamines 

en mineralen bevat en dus past in een 

gezonde leefstijl, maar ook doordat we 

hiermee eindeloos kunnen combineren 

in de keuken. Zo gebruiken 

we varkensvlees in een typisch Hollands 

gerecht met aardappels en een verse 

groente, maar natuurlijk ook in onze 

Wereldse en Oosterse gerechten.

maaltijdpakket
bestel een maaltijdpakket van 7 maaltijden 

(naar keuze) en ontvang deze maaltijden eenmalig 

gratis thuisbezorgd! 

eeN vOOrbeeld:

•	Runderlapje met aardappelpuree  

en wortelen

•	Erwtenmaaltijdsoep

•	Gehaktdonut met gekookte 

aardappelen en boterbonen

•	Chinese bami met daging smoor

•	Kipboomstam met aardappelpuree 

en gestoofde appeltjes 

•	Gebakken vis met aardappelen en 

rode bieten

•	Runderrendang met pandanrijst

Zie pagina 8 voor de uitleg, 

antwoordkaart en de bestelwijze. 

eet smakelijk!

runderlapje

runderrendang

favoriet 
van 

henny

eenmalig

geeN
beZOrg-
KOSteN
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bezoek van 
een bekende...

vul de zin aan...

aanvulpuzzel

recent kregen we bezoek van een “bekende 

food connecter”! Herkent u Zwenna ook al? 

Haar foto’s vindt u 

terug in ons pand, 

in onze folders, op 

onze website en op 

beurzen! Wilt u haar 

ook zien? Ga dan naar 

onze website.

1 7 4

1 4 2 8

7 5 6

2 8 6 9

1 4

7

5 1 3

7 6 8 5

4 1

sudoku

zoek de volgende 
woorden:

mevrouw hartgers trotse 
winnares van de woordzoeker
De gelukkige winnares van de woordzoeker uit onze vorige krant 

is mevrouw Hartgers uit Hengelo! Bezorger Tom ging samen met 

Kim (van de marketing) bij haar langs om de tas gevuld met een 

fleecedeken, baklever, advocaat en slagroom te brengen en een 

waardebon voor 5 gratis maaltijden. 

“Mevrouw Hartgers is altijd heel vriendelijk als ik kom met haar 

maaltijden, maar dit keer was natuurlijk nog leuker. Mevrouw had 

niet verwacht dat ze zou winnen en was ontzettend blij toen ze 

gebeld werd met het goede nieuws! We hebben gezellig een 

kopje koffie gedronken, waarna we nog een mooie foto van haar 

hebben gemaakt. Een geslaagde actie!”, vertelt Tom. 

winnares

tip: 
heerlijke 
lasagne

bolognese

zwenna 
ziet u o.a. 
op onze 

website en in 
folders

Monique (l)
& Zwenna (r)

De zin Antwoord:

Je kunt er van de ... eten  

Voor spek en ... meedoen 

Van twee .... eten 

Zo mals als ... 

Verandering van .... doet eten 

nemen

om

deover
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gratis thuis
Bestel in één week een 

maaltijdpakket van 7 maaltijden 

(zie pag. 6) en ontvang deze maaltijden 

eeNmalig gratiS tHuiSbeZOrgd. 

* Korting geldt alleen op een bestelling van 7 
maaltijden, uit één bestelweek. 1 coupon per adres. 
Korting is eenmalig. De korting is niet geldig indien 
u al eerder van deze actie gebruik heeft gemaakt. 
Actie is geldig t/m 31-12-2016. 

geeN
beZOrg-
KOSteN

ja, ik wil graag:
  een maaltijdpakket (7 maaltijden) bestellen en deze
  eenmalig gratis thuisbezorgd krijgen

  een nieuwe klant aandragen en ontvang daarna eenmalig €10,- korting

  het gratis vriesverse assortimentsboek ontvangen

  Oliebollen bestellen (per 10 st. verpakt € 6,90)

  Bezorging voor:   10 20 30 

  12 t/m 17 december, aantal      

  19 t/m 24 december, aantal    

  appelbeignets (per 4 st. verpakt € 3,56)

  Bezorging voor:   4 8 12 

  12 t/m 17 december, aantal      

  19 t/m 24 december, aantal     

Dhr. / Mevr.  Naam  

Adres 

Postcode  Plaats 

Telefoon 

E-mail 

We hebben leuke kortingen voor u! 

Welke korting kiest u? (1 kortings-

coupon per persoon)

€10 korting
maak uw buurman, kennis, vriend(in) 

of familielid klant van ons en profiteer 

beide van €10,- korting op uw 

volgende bestelling van min. 5 maaltijden.

* nieuwe klant maakt nog geen gebruik van de 
 maaltijdservice of heeft dit niet gedaan in de 
 afgelopen 2 maanden. De nieuwe klant mag niet 
 woonachtig zijn op hetzelfde adres als u. 

korting
regelmatig houden we u al op de 

hoogte van de ontwikkelingen bij food 

connect. Zo informeerden wij u dit 

jaar al over de nieuwe gerechten, de 

vernieuwde menukaart en het vriesverse 

assortimentsboek.

Maar uiteraard hebben we nog veel meer 

gedaan de afgelopen tijd én hebben we 

nog veel leuke plannen voor het komende 

jaar. We geven u graag een kijkje in 

onze agenda.

agenda 2016-2017
december Stel uw eigen kerstdiner

 samen met onze feestelijke 

 gerechten

december Bestel lekkere oliebollen 

 of appelbeignets (zie pag. 2)

januari Gelukkig nieuwjaar!

februari/ Volgende uitgave krant. 

maart De voorjaarseditie: met nieuws, 

 spelletjes en speciale acties

wat gaan we het komende 
jaar nog doen?

€10 
korting

Hebt u al jaren een vraag voor ons, over het eten, de 

keuken, klantenservice, bezorging of iets anders? 

Stuur dan nu uw vraag in en wie weet staat u in de 

volgende editie met uw vraag, én natuurlijk het 

antwoord! 

stel hier uw vraag:

uw naam telefoonnummer

stel een vraag 
aan ons

gratis vriesboek
Vraag nu gratis het vriesverse 

assortimentsboek aan en bekijk 

onze heerlijke gerechten die u 

voor langere tijd in uw vriezer 

kunt bewaren. dat iS HaNdig!

gratis!

inleveren
Geef dit formulier 

en/of uw vraag voor 
ons mee aan uw 

bezorger.

bestellen
kan tot 2 

dagen van 
tevoren

oliebollen
+ beignets
bestellen

dit is een uitgave van food connect maaltijdservice, een krant die met veel liefde voor u is gemaakt. uitgave: 4x per jaar. druk- en zetfouten voorbehouden. ©2016

food connect
Plesmanweg 28

7602 PE Almelo

Antwoordnummer 140

7600 VB Almelo. 

U heeft géén postzegel nodig.

Tel.  0 888 - 10 10 10

E-mail: info@foodconnect.nl

www.foodconnect.nl

U kunt ons volgen op 

Facebook en Twitter


