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wie zorgt 
voor uw
facturen?
We vragen Ankie & 
Remco alles over 
de administratie

3
bekijk de 
nieuwe
gerechten
Heerlijke nieuwe 
gerechten, perfect 
voor het najaar!
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win 3 
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een toetjespakket
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Maak voordelig 
kennis met ons 
nieuwe concept!

8

genieten van de 

najaars 
krant

Ankie:
“het is nooit 

saai op de 
administratie”



samen met food connect  
het najaar in

Het najaar komt eraan en dat brengt 

nieuwe weersomstandigheden en 

gerechten met zich mee! Daar hoort 

natuurlijk ook een nieuwe krant bij, 

boordevol leuke weetjes en acties. 

In het najaar is het weer tijd voor heerlijke 

stamppotten en dat is ook onze koks niet 

ontgaan. Zo staan er bijvoorbeeld een 

stamppot witte kool en een stamppot 

spruitjes op het menu! Bekijk deze 

gerechten snel op pagina 4. 

En... bij stamppot horen aardappelen. 

Daarom laten we u in deze krant 

graag kennismaken met onze 

aardappelleverancier Quik’s! 

 

maak kennis met... 
U maakt in deze krant kennis met onze 

administratieve medewerkers Ankie en 

Remco. Zij vertellen u precies wat ze 

doen bij Food Connect en wat het werk 

zo leuk maakt.  

 

We sluiten de krant af met leuke acties. 

Zo kunt u natuurlijk onze woordzoeker 

weer invullen. En heeft u al meegedaan 

aan onze receptenwedstrijd? Stuur nog 

snel uw lekkerste recept op 

voor 31 augustus en win een 

plekje op onze menukaart! 

We wensen u veel leesplezier! 

Groet, René & Vally

Logistiek Food Connect

vraag van een klant
vraag: Hoe kan ik boodschappen bestellen? 

antwoord: Boodschappen bestellen is heel 

eenvoudig! U ontvangt van ons een aparte 

boodschappenlijst (of u kunt deze via onze 

webshop bestellen). De boodschappen worden 

vervolgens samen met uw 

maaltijden thuisbezorgd.   

Groet, Kim 
Klantenservice

Compliment:

“food connect 
verrast mij iedere 

keer weer met 
veel nieuwe en 
leuke acties!”

Pien, klant van Food Connect

maaltijdtip:
smakelijk eten: 

stamppot 
witte kool bekijk dit 

gerecht 
op pag 4

Wij hechten veel waarde aan uw mening. 

Daarom willen we u graag vragen om uw 

mening over de knipkalender in de krant op 

de invulstrook in te vullen. U kunt het strookje 

gewoon aan uw bezorger meegeven. Het laatste 

deel van de knipkalender vindt u op pag. 5.

Heeft u daarnaast nog andere tips of 

opmerkingen voor ons? Ook deze kunt u invullen 

en aan uw bezorger meegeven! 

wij vinden uw 
mening heel 
belangrijk!

uw naam

wat vindt u van onze knipkalender?

heeft u overige tips of opmerkingen voor ons? 
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“Bij Food Connect is geen dag hetzelfde en dat vind ik super”, vertelt administratief 

medewerkster Ankie vol enthousiasme. “Elke dag is weer een uitdaging waardoor ik met 

veel plezier naar mijn werk ga”. Ankie en Remco werken samen op de administratieve 

afdeling, waar ze o.a. verantwoordelijk zijn voor het verwerken van uw bestellingen en de 

betalingen ervan. We vroegen ze snel wat meer over hun werk bij Food Connect! 

Door: Kim Meijer

ankie & remco 
in het kort:

naaM: Ankie Veldscholten. 

Woonplaats: Almelo. Functie: 

Administratief medewerkster

bij Food Connect, parttime. Hobby’s: 

Fietsen, zwemmen, Heracles.

 

naaM: Remco Blikmans. Woonplaats: 

tubbergen. Functie: Administratief 

medewerker bij Food Connect, fulltime. 

Hobby’s: Sport, FC twente. 

“Het saaie imago van de administratie 

gaat absoluut niet op bij Food Connect!”, 

vertelt Ankie. “Zo is het werk elke dag 

anders en werk ik samen met een groep 

leuke collega’s! Daarnaast hebben we 

nauw contact met elke afdeling bij 

Food Connect, zoals bijvoorbeeld de 

klantenservice of logistiek”. Remco sluit 

zich hier volledig bij aan. “Ik ben als stagiair 

begonnen bij Food Connect, maar na 

12 jaar nog steeds enthousiast over het 

bedrijf en mijn functie. Je kunt gewoon 

lekker jezelf zijn 

en dat vind ik heel 

belangrijk! Daarnaast 

hebben we onszelf 

de afgelopen 

jaren ontwikkeld, 

doordat Food Connect zich continu blijft 

vernieuwen, wat erg gaaf is”, vervolgt 

Remco. 

achteraf betalen
Maar wat doen Ankie en Remco allemaal 

op de administratieve afdeling? “We 

zijn verantwoordelijk 

voor het versturen 

en verwerken van de 

incassoformulieren, zodat 

u als klant hier geen 

omkijken naar heeft en u 

de gerechten eenvoudig 

achteraf kunt betalen. 

Het klantcontact dat 

we hierbij hebben vind 

ik onzettend leuk!”, 

vertelt Remco. “Daarnaast stuur ik naar 

al onze medewerkers op hun verjaardag 

een persoonlijke verjaardagskaart. Dit sluit 

helemaal aan bij de familiaire 

werksfeer van Food Connect!”, 

vervolgt Ankie.

vrije tijd
“In mijn vrije tijd zwem 

en fiets ik graag en kijk ik naar de 

volleybalwedstrijden van mijn dochter. Ook 

ben ik regelmatig bij Heracles Almelo te 

vinden om een voetbalwedstrijd te kijken”, 

vertelt Ankie enthousiast. Maar ook Remco 

is sportief en doet aan voetbal, hardlopen 

en speed soccer (een 

snelle vorm van voetbal, 

waarbij je met teams van 

5 personen speelt). 

“De interesse in sport deel 

ik met Ankie, maar die in 

Heracles niet, aangezien ik 

groot FC Twente fan ben”, 

vertelt Remco lachend.  

“De wedstrijduitslagen  

van Heracles en FC Twente 

zijn ook vaak het onderwerp van de 

maandagmorgen”, sluit hij af. 

Maar wat vinden ze van de nieuwe 

gerechten die op het menu staan bij Food 

Connect? “Ik houd ontzettend van het 

najaar en de daarbij horende gerechten, 

zoals stamppot. Daarom ben ik ook een 

groot fan van de stamppot spruitjes van 

Food Connect. Een echte aanrader als je 

het mij vraagt!”, sluit Ankie af. Bekijk de 

najaarsgerechten snel op pagina 4. 

“je kunt 
gewoon 

lekker 
jezelf zijn”

geniet van Het najaar MEt FOOD COnnECt - AUGUStUS 2017 / 3

Ankie:
“de afdeling 
administratie 
is niet saai”



kalfsstoofvlees
Een heerlijk en vernieuwend gerecht is het 

kalfsstoofvlees, een echte aanrader!

Het is weer stamppot tijd! Daarom vindt u op onze menukaart heerlijke en 

gevarieerde stamppotten die u niet wilt missen. 

nieuwe 
najaarsgerechten
De herfst is weer in aantocht en dat 

betekent dat er weer heerlijke nieuwe 

najaarsgerechten op het menu staan!

Onze koks hebben de lekkerste menu’s 

voor u samengesteld, mét een najaarstintje, 

zoals een stamppot met witte kool!

Deze najaarsgerechten staan vanaf  

25 september op onze menu’s. 

stamppot tijd

favoriet 
van ankie

een kijkje bij piggy’s 
palace in bathmen
Maak kennis met onze 

varkensvlees leverancier piggy’s 

palace uit bathmen! 

Maatschappelijk verantwoord en 

onderscheidend ondernemen 

zijn voor Piggy’s Palace eigenaar 

Erik Stegink van groot belang. 

Het belangrijkste onderscheidend 

vermogen van Piggy’s Palace is, 

dat de varkens op een milieu- en 

diervriendelijke manier gehuisvest 

worden.

Omring, een organisatie waar wij 

mee samenwerken, bracht een 

bezoek aan ons bedrijf en aan 

Piggy’s Palace. Lees hier snel meer 

over op pagina 7. 

lees 
meer op 
pagina 7

stamppot witte kool
met appel en kerrie. Dit gerecht is heerlijk te 

combineren met een slavink van Piggy’s Palace! 

stamppot spruitjes
met uitgebakken spekjes. U kunt hier zelf 

een lekker stukje vlees bij kiezen, zoals een 

heerlijke rundersaucijs.

nieuwe soepen
er staan nieuwe soepen op het menu, 

zoals de gebonden pompoensoep, licht 

gebonden bospaddenstoelensoep en de 

gebonden jachtsoep. 

sauzen en jus
Maak uw gerecht helemaal af met 

onze nieuwe sauzen en jus, zoals een 

tomaten-rozemarijnjus, honing-tijm 

jus of een smakelijke barbeque saus! 

Wist u dat spruitjes heel 

gezond zijn? Ze zitten 

boordevol vitamine C, 

vitamine B en vezels!

eetweetje:
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najaarskalender

ma
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september
wo vrdi do za zo

wintertijd
De klok is verzet in de nacht van 28 

op 29 oktober, wat betekent dat de 

wintertijd nu echt weer begonnen 

is! Bestel bijvoorbeeld eens een 

lekker soepje, zoals erwtensoep, 

om deze winterperiode warm door 

te komen.

sint maarten
Op 11 november is het weer Sint 

Maarten, de dag dat kinderen 

vaak aan huis iets lekkers komen 

halen. Zorg ervoor dat u hier op 

voorbereid bent door lekkere 

snoepjes of koekjes te bestellen. 

maandag

48
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52

december
woensdag vrijdagdinsdag donderdag zaterdag zondag
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de feestmaand
Het is alweer december: 

Sinterklaas komt langs, de lampjes 

gaan buiten aan en de kerstboom 

wordt weer opgezet. Wat een 

gezellige maand volop lekker eten 

is het toch! 

Ook verrassen we u natuurlijk 

weer met een heerlijk kerstmenu. 

Maar wat dit menu is houden we 

nog even geheim tot de volgende 

krant. 

eén ding is zeker: het wordt 

weer volop genieten! 

Bestel eens een
Oosters gerecht

Bestel alvast uw 
kerstgerechten

Sinterklaas
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wo vrdi do za zo

tip:
knip ‘m uit 
en hang op

uw koel-
kast
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Sint Maarten

Bestel eens 
penne met zalm

Sinterklaas
inkopen doen

indiase curry

december: 
de maand 
van feestjes 

en eten

september: 
de maand 
waarin de 

herfst begint

Het is herfst!

Eerste & tweede 
kerstdag

Oud en nieuw

Bestel 
eens rode 
kool

De maand 
van de 
spinazie!

Prinsjes-
dag

Dierendag

Halloween

heerlijk in het najaar!

Vergeet
niet uw
klok te 

verzetten

wintertijd 
gaat in
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woordzoeker

g  v  a  r  K  e  n  r  e  K  K  e  l

s  e  o  K  r  u  i  D  e  n  a  W  o

g  e  Z  e  l  l  i  g  e  o  n  l  p

t  b  j  H  D  g  r  o  e  n  t  e  F

M  l  u  t  t  i  p  e  b  D  o  u  t

a  a  s  H  i  M  n  o  t  s  a  H  i

a  D  e  H  o  u  o  g  t  n  c  u  s

l  e  p  p  a  D  r  a  a  e  i  b  W

t  r  e  a  s  c  M  p  r  t  Z  W  o

i  e  r  c  s  p  H  e  s  e  e  l  v

j  n  H  a  p  t  g  e  i  F  F  o  K

D  a  u  o  g  e  a  H  e  r  F  s  t

p  s  t  D  n  g  e  n  i  e  t  e  n

woordzoeker

bij Food connect hechten we veel waarde 

aan de herkomst van onze ingrediënten 

en de boeren/leveranciers waar we mee 

samenwerken. onze aardappelleverancier, 

Quik’s potato products, is hier een mooi 

voorbeeld van. Wij zijn benieuwd welke 

route onze aardappelen nu precies 

afleggen voordat ze op ons bord liggen 

en vroegen het aan peter Hoogendoorn, 

senior accountmanager bij Quik’s. 

“Quik’s is in 1932 opgericht door Hendrik 

Quik”, vertelt Peter Hoogendoorn. “Hij 

verbouwde zijn eigen aardappelen en bracht 

deze zelf met een handkar langs de huizen. 

Dit is uitgegroeid tot een groothandel in 

verse aardappelen, in 2001 zijn we ook 

aardappels gaan bewerken”. Dit is nog steeds 

een succesformule voor Quik’s, waarbij hun 

slogan ‘Natuurlijk, vers en smakelijk’ overal 

terug te vinden is binnen het bedrijf, én 

natuurlijk in de heerlijke aardappelproducten. 

“We maken het gehele jaar gebruik van 

hetzelfde ras aardappel. Dit is één van de 

punten die ons onderscheidend maakt, 

naast de vele innovaties en de inzet voor 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

(MVO). Zo vinden we het ontzettend 

belangrijk dat de aardappeltelers op een 

goede manier met de natuur omgaan. 

Daarnaast worden alle overblijfselen van 

de aardappels gebruikt voor bijvoorbeeld 

veevoeder. Zo wordt er dus niets 

weggegooid!”, vervolgt Hoogendoorn. 

de food connect aardappel
Bij Food Connect eten we heel graag 

aardappelgerechten en staat dit elke 

week weer op ons gevarieerde menu. “De 

aardappel die Food Connect gebruikt is de 

Agria aardappel. Dit is een heerlijke, kruimige 

aardappel met een echte aardappelsmaak en 

daardoor ook perfect voor bijvoorbeeld een 

puree of stamppot of als gekookte of gepofte 

aardappel”, vertelt Hoogendoorn enthousiast. 

“Dit komt ook weer naar voren in onze 

samenwerking met Food Connect, omdat 

wij ons richten op de wensen van de Food 

Connect klant, zodat zij dagelijks kunnen 

genieten van hun perfecte aardappel. Het is 

voor ons een mooie uitdaging om met Food 

Connect én natuurlijk de klant, elke dag weer 

een mooi gerecht op tafel te zetten!”.

de lekkerste 
aardappelen 
komen van...

maak kans op  
3 maaltijden, 
een fles 
advocaat met 
slagroom, 
én een 
toetjespakket
geef de uitkomst van de 
woordzoeker in een envelop  
mee aan uw vaste bezorger.
Wie weet bent u de gelukkige 
winnaar van dit 
lekkere pakket!

veel 
puzzel-
plezier!

win 
3 maaltijden

én een 
verrassings-

pakket

zoek de volgende woorden:

Aardappel

Bladeren

Boodschap

Dauw

Eten

Genieten

Gerecht

Gezellig

Groente

Hachee

Herfst

Jus

Kalf

Koffie

Kruiden

Lekker

Maaltijd

Pasta

Pompoen

Regen

Saus

Soep

Spruitjes

Stamppot

Thee

Varken

Vlees

Voeding

Winter

uw antwoord

uw naam

telefoonnummer

e-mail

straat

postcode plaats

pUZZEl FC kRAnt-AUGUStUS17

insturen
kan

t/m 30 
sept

lees nog 
meer

over quik’s 
op onze 
website
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woordzoeker receptenwedstrijd

Food connect besteedt veel aandacht 

aan zijn klanten. Daar horen natuurlijk 

ook relaties, zoals omring bij! Daarom 

bracht een groep leden van omring 

een bezoek aan Food connect en één 

van onze leveranciers piggy’s palace. 

“Ik ga er echt voor zitten om mijn 

weekmenu samen te stellen. Dat vind ik 

zo’n leuk klusje!”, vertelt Wies Rizzi, lid 

van Omring, enthousiast. Ze is al sinds 

2013 fan van de maaltijden van Food 

Connect en heel blij dat ze nu ook eens 

een kijkje in de keuken mocht nemen. 

“Nu ik in Almelo gezien heb hoe mijn 

eten wordt gekookt en ingepakt, vind ik 

het nóg leuker”, vervolgt Wies Rizzi. 

Maar het enthousiasme is niet alleen te 

merken bij haar, maar ook bij de andere 

aanwezigen die onder de indruk zijn van 

het bedrijf met zijn vele mogelijkheden. 

Als klap op de vuurpijl werd de middag 

afgesloten met een interessant bezoek 

aan Piggy’s Palace uit Bathmen, de 

varkensvlees leverancier van Food 

Connect en Kook jij of ik. Vernieuwing 

staat voorop bij eigenaar 

Erik Stegink en 

dat is te merken in 

alles. Zo drinken 

de biggen bij hun 

moeders om meer 

afweerstoffen 

te krijgen, zijn er 

schommels voor 

de binnenvarkens 

en hebben de buitenvarkens een 

speeltuintje met glijbaan en 

vijver.  

Zo krijgen de varkens de vrijheid 

die ze nodig hebben en dat proef 

je terug in het vlees!

op bezoek bij...
food connect 
& piggy’s palace

blije
biggen

uw naam: uw telefoonnr:

 

naam gerecht:

ingrediënten: bereidingswijze:
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hoe kan ik deelnemen?
Heeft u uw heerlijke recept die 

iedereen moet proeven al met ons 

gedeeld? Dit is uw laatste kans om 

een plaatsje op onze menukaart te 

veroveren! 

Vul uw eigen recept in op dit formulier 

(of op een ander papier) en geef deze 

mee aan uw vaste bezorger. Dit kan 

t/m 31 augustus. Het winnende recept 

vindt u terug op de menukaart en 

zullen we een ereplaats geven in de 

eindejaarskrant, dat wilt u toch ook?

insturen
kan

t/m 30 
sept

geniet van Het najaar MEt FOOD COnnECt - AUGUStUS 2017 / 7



wat gaan we de rest 
van het jaar doen?
Dit resterende jaar brengt veel leuke dingen met 

zich mee voor Food connect, en voor u! 

Met onze krant houden we u regelmatig op de 

hoogte van de ontwikkelingen bij Food Connect. We 

hopen dat u hier net zo enthousiast over wordt als 

wij zijn! 

Daarom geven we u ook graag een kijkje in onze 

agenda voor 2017. Kijkt u mee?

agenda 2017
September Wereldse gerechten zoals curry, 

lamsvlees en Javaans stoofvlees

November Volgende uitgave krant. Een 

speciale editie: eindejaarskrant 

met nieuws, spelletjes en speciale 

eindejaarsacties. 

December Een kerstmenu met heerlijke 

gerechten. 

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

50% korting op kook jij of ik, gratis thuisbezorgd!
Wilt u voordelig kennismaken met Kook jij of ik of heeft u misschien een familielid of 

kennis waarvoor dit een uitkomst is? Probeer de gerechten dan nu met 50% korting! 

Bestel voor minimaal €30,-, gebruik bij uw bestelling kortingscode: ikwilkorting, en 

u ontvangt uw bestelling met 50% korting, gratis thuisbezorgd! 

u bent vaste klant van Food connect en 

daarom vertellen we u graag wat meer over 

ons nieuwe foodconcept ‘Kook jij of ik’. 

Bij Kook jij of ik maken we elk gerecht 

dagelijks versgekookt of gedeeltelijk voor u 

klaar, waarbij de herkomst van producten 

net zo belangrijk is als bij Food Connect! 

We geloven in puur, natuurlijk en eerlijk 

eten, waarbij u weet waar het vandaan 

komt. Bij Kook jij of ik werken we samen 

met boeren (zoals Piggy’s Palace) die we 

persoonlijk kennen. De slogan ‘vers van het 

erf’ komt daarbij volledig tot zijn recht!

Wekelijks heeft u de 

keuze uit 8 heerlijke en 

gevarieerde gerechten via 

de website www.kookjijofik.nl. 

Daarnaast kunt u uw bestelling 

helemaal afmaken met smakelijke 

boerenboodschappen, zoals een 

emmertje boer’n yoghurt van de 

Zuivelhoeve! 

Uw bestelling wordt door PostNL gekoeld 

bij u thuisbezorgd, op dinsdag- of 

vrijdagavond tussen 18.00 en 22.00 uur. 

Een dag vantevoren ontvangt u van PostNL 

een SMS of een e-mail met het precieze 

tijdstip van bezorging. U zit niet vast aan 

een abonnement: u bepaalt zelf of en 

wanneer u bestelt. Dat is handig! Bestel nu 

met 50% korting via onderstaande bon en 

bekijk het aanbod op www.kookjijofik.nl 

Maak kennis met...
kook jij of ik

50%
korting

bestellen is heel eenvoudig:

•	 Ga naar www.kookjijofik.nl/winkel

•	 Vul uw winkelwagentje 

•	 Kies de datum dat u de gerechten wilt 

ontvangen  

•	 Vul kortingscode: ikwilkorting in

•	 Vul uw gegevens in

•	 PostNL komt de bestelling gekoeld bij 

u thuisbezorgen tussen 18.00-22.00 

uur op dinsdag of vrijdag

50%
korting

dit is een uitgave van food connect maaltijdservice, een krant die met veel liefde voor u is gemaakt. uitgave: aug 2017. druk- en zetfouten voorbehouden. ©2017

U kunt ons volgen op 

Facebook en Twitter

eetweetje: 
kippenvlees

Wist u dat kip een magere 

vleessoort is die ontzettend 

populair is? Kip zit namelijk 

boordevol vitamines en 

bevat weinig verzadigde 

vetten! Daarbij is kip natuurlijk 

een heel verrassend en 

smaakvol stukje vlees. 

kook jij of ik
Wekelijks wisselende gerechten

Kies zelf wie er kookt

Geen abonnement

Te bestellen vanaf één persoon

Prijs: €4,95 t/m €7,95

Gekoelde bezorging door PostNL 

op dinsdag- en vrijdagavond


