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wie regelt
de bezorg 
routes?
We vragen René 
& Vally alles over 
de logistiek.

3
bekijk de 
nieuwe
gerechten
Heerlijke nieuwe 
gerechten, perfect 
voor de zomer!

spelletje:
win 3 
maaltijden
Een fles advocaat 
met slagroom én 
een toetjespakket

4 5
shiitake 
kwekerij 
masselink
Wat zijn shiitakes? 
We vroegen familie 
Masselink meer! 

7
leuke 
recepten-
wedstrijd
Stuur uw recept op 
& win een plekje op 
onze menukaart!

8

genieten van de 

zomerse 
krant

René:
“je kunt 

jezelf echt
ontwikkelen”



vier de zomerweken
met nieuwe gerechten

De zomer komt eraan en dat maakt ons 

blij! Het zonnetje gaat schijnen en de 

vogels fluiten. Daar hoort natuurlijk 

ook een zomerse krant bij, vol met 

nieuwtjes en acties. 

Onze koks hebben ook nu weer heerlijke 

gerechten voor u bedacht mét een 

zomers tintje, zoals een smakelijke 

barbeque-schotel! 

In elke krant maakt u kennis met 

(één van) onze medewerkers. In deze 

krant ontmoet u René en Vally, die 

u alles vertellen over hun logistieke 

werkzaamheden, hobby’s en favoriete 

gerechten prijs. 

En... De handige bewaarkalender krijgt 

uiteraard een vervolg! Knip deze snel uit 

op pagina 7 en hang ‘m op!

 

stuur uw recept in
We sluiten de krant af met leuke acties. 

Zo kunt u natuurlijk onze woordzoeker 

invullen om kans te maken op 

leuke prijzen. Maar we hebben ook 

nog een speciale actie voor u: een 

receptenwedstrijd. Stuur uw lekkerste 

gerecht op en win een 

plekje op onze menukaart. 

Dat wilt u toch ook? 

Ik wens u veel leesplezier! 

Groet, Kim

Marketing Food Connect

vraag van een klant
vraag: Kan ik bij de koelverse gerechten ook uit  

vooraf samengestelde menu’s kiezen? 

antwoord: Ja, bij de koelverse gerechten heeft 

u altijd de keuze uit 5 gerechten, waarvan er per 

menu altijd 2 samengestelde gerechten bij staan. 

Dit is bijvoorbeeld een 

lekkere spaghettischotel!  

Groet, Kim 
Klantenservice

Compliment:

“food connect weet 
mij iedere keer 

weer te verrassen 
met heerlijke 
gerechten!”

Johan, klant van Food Connect

maaltijdtip:
heerlijk zomers: 
pastasalade 
met kip en 
groente

bekijk dit 
gerecht 
op pag 4

Onze koks bedenken en ontwikkelen 

het hele jaar door nieuwe lekkere en 

gerechten, zodat u elke weer opnieuw 

verrast wordt. Maar wellicht heeft 

u ook een heerlijk recept liggen, 

waarvan u vindt dat deze niet mag 

ontbreken in ons assortiment! 

Dan hebben wij wat leuks voor u: stuur 

uw recept in en doe mee aan onze 

receptenwedstrijd!

Hoe kunt u mee doen?

Op de achterzijde van deze krant 

staat een formulier, schrijf hier uw 

recept op en vergeet niet uw naam en 

telefoonnummer in te vullen. Geef het 

formulier mee aan uw bezorger en wie 

weet bent u straks de gelukkige winnaar 

of winnares en wint uw gerecht een 

plekje op onze menukaart!

doe mee met onze 
receptenwedstrijd en win een 
plekje op onze menukaart!

doe mee 
op pag 8

2 / geniet van De zomer MEt fOOD cOnnEct - junI 2017



“Ik werk al jaren met veel plezier bij Food 

Connect”, vertelt René. “Ik ben 11 jaar 

geleden begonnen als bezorger, waar ik 

direct ontzettend enthousiast over het 

bedrijf ben geworden. Door de leuke 

collega’s en het prettige contact met 

klanten wist ik direct dat ik hier op mijn 

plek zat. In mijn tijd als bezorger heeft 

een klant zelfs een trui voor mijn zoon 

gebreid. Dit vond ik 

zo’n mooi en bijzonder 

gebaar!”. Vally sluit zich 

hier geheel bij aan. 

“Dat je verschillende 

posities in het bedrijf 

kunt vervullen is heel mooi, zo kan ik 

mijzelf echt ontwikkelen in de nuchtere 

en gezellige sfeer die bij Food Connect 

hangt”, vervolgt Vally.  

werkzaamheden
En deze sfeer is ook bij logistiek terug te 

vinden. Beide hebben ze ervoor gekozen 

om na 2,5 jaar als bezorger bij logistiek 

aan de slag te gaan. “Ik vond het werk als 

bezorger super, maar ik was toe aan 

een nieuwe uitdaging. En die ik heb ik 

zeker gevonden; zo bereid ik nu o.a. 

de routes van de bezorgers voor en ik 

regel de ontvangst van de producten die 

binnenkomen”, vertelt Vally. “René stuurt 

hierbij de logistieke afdeling aan en houdt 

zich voornamelijk bezig met de planning 

van de bezorgers en het onderhoud van 

het wagenpark. Met 11 

routes dagelijks door heel 

Nederland is het van belang 

dat dit soepel verloopt, 

zodat de bezorgers zo snel 

mogelijk de gerechten 

bij onze klanten kunnen brengen. En 

zo zorgen we er samen voor dat de 

maaltijden bij onze klanten terechtkomen!”, 

vervolgt Vally. 

vrije tijd
Maar wat doen René en Vally in hun vrije 

tijd? “Ik vind het erg leuk om met mijn 

kinderen mee te gaan naar de sport. Het 

enthousiasme is zo mooi om te zien! 

Daarnaast vind ik het ook heel leuk om 

auto’s op te knappen. Daarom past mijn 

baan ook zo goed bij mij”, vertelt Vally 

lachend. René gaat in zijn vrije tijd vaak 

mee met zijn zoon naar paardenconcours. 

“Paarden hebben altijd al mijn interesse 

gehad, dus ik vind het heel gaaf om te zien 

dat mijn zoon die interesse deelt!”. Maar 

René is ook een echte carnavalsliefhebber, 

waar hij ieder jaar ontzettend naar uitkijkt. 

“Wat een geweldig feestje is dat toch, 

en ook dat wordt begrepen bij Food 

Connect”, vertelt René met een knipoog. 

eten van food connect
En eten ze ook weleens maaltijden van 

Food Connect? “Zeker weten”, is het 

antwoord van René. “Ik vind de maaltijden 

van Food Connect heerlijk en daarbij is 

het ook nog eens heel gemakkelijk. Ik heb 

ook de nieuwe zomergerechten al mogen 

proeven en ik, als vleesliefhebber, word 

ontzettend enthousiast van de heerlijke 

barbeque-schotel!”, sluit René af. 

“je kunt jezelf echt ontwikkelen bij Food Connect”, vertelt logistiek 

medewerker rené Siemerink vol enthousiasme. “zo zijn vally en ik beide 

begonnen als bezorger en werken we nu met veel plezier op de logistieke 

afdeling”. rené en vally werken nauw samen en zorgen voor de logistieke 

planning, ontvangst van de producten en het voorbereiden van de routes. 

We vroegen ze snel meer over hun werkzaamheden bij Food Connect!

“er hangt 
een nuchtere 
en gezellige 

sfeer”

Door: Kim Meijer

rené & vally 
in het kort:

naam: René Siemerink. WoonplaatS: 

Rossum. FunCtie: Medewerker logistiek

bij food connect, fulltime. Hobby’S: 

Paardensport, carnaval.

 

naam: Vally Lammertink. WoonplaatS: 

Wierden. FunCtie: Medewerker logistiek

bij food connect, fulltime. Hobby’S: 

Sport, auto’s opknappen. 
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bbq-schotel
Heerlijk barbequeburgertje met daarbij een 

provencaals gemarineerde kipspies, BBQ-

saus, gebakken aardappelwedges en gegrilde 

groente.

Ook beschikbaar in lactose-beperkt, glutenvrij, 

zoutarm en vegetarisch.

maak kennis met onze shiitake 

leverancier masselink uit tilligte, 

overijssel. in de heerlijke pasta 

maaltijdsalade wordt gebruikt 

gemaakt van shiitake. 

Dit is een paddenstoel, die bij Masselink 

zonder hulpmiddelen groeit én 

biologisch is! Kim van de marketing vroeg 

Johnni en Marga Masselink meer te 

vertellen over hun mooie kwekerij. 

in de zomer mag een heerlijke barbeque-

schotel natuurlijk niet ontbreken. 

Daarom kunt u deze bij ons bestellen.

een heerlijke
bbq-schotel

een frisse
paella-schotel

pasta
Wist u dat bleekselderij 

boordevol vitamine B en 

C zit? Deze zijn onder 

andere goed voor uw 

weerstand!

eetweetje:

zomerweken
Het zonnetje schijnt: de zomer is 

begonnen! en wat is de zomer zonder 

heerlijke zomerse gerechten? 

onze koks hebben daarom speciaal voor 

u zomerse gerechten bedacht, zoals de 

bbq-schotel. echt genieten! 

U vindt deze zomerse gerechten op uw 

persoonlijke menukaart en in de webshop 

vanaf 29 juli. 

maak kennis met de shiitake!

paellaschotel
Traditioneel Spaans gerecht met rijst, 

zeevruchten en stukjes kip. Voor het 

ultieme zomergevoel! 

Ook beschikbaar in lactose-beperkt, 

glutenvrij, zoutarm en vegetarisch.

pasta maaltijdsalade
Frisse pastasalade met stukjes gerookte 

kipfilet, shiitake uit Tilligte, tomaatjes, 

bleekselderij en knoflookmosterdmayonaise 

van de Braakhekke.

Ook beschikbaar in lactose-beperkt, 

glutenvrij, zoutarm en vegetarisch.

lees 
verder op 
pagina 7

favoriet 
van vally
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zomerkalender
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Vergeet
niet uw

zomerse 
gerechten te 

bestellen

Bestel eens 
boodschappen

Bestel 
eens de 
tagliatelle 

juni: 
de zomer 

gaat nu echt
beginnen

heerlijke groenten 

in juni gaat de zomer echt 

beginnen! en hier horen 

heerlijke groenten bij. 

Kies bijvoorbeeld eens een gerecht 

met bloemkool. Deze groente 

is in de maanden mei, juni en 

juli namelijk op zijn best! Bestel 

bijvoorbeeld de Twentse gehaktbal 

met bloemkool à la crème en 

gekookte aardappelen. 

zomerse gerechten
Onze koks hebben weer de 

lekkerste zomerse gerechten 

bedacht. Deze zijn te bestellen 

vanaf 26 juni! 

tip:
knip ‘m uit 
en hang op

uw koel-
kast

maandag

26

27

28

29

30

31

juli
woensdag vrijdagdinsdag donderdag zaterdag zondag

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

juli: 
de maand van 

de zomerse 
gerechten

eetweetje kip
In de heerlijke BBQ-schotel zit een 

lekkere gemarineerde kipspies. Kip 

is ontzettend populair! Niet alleen 

omdat het een magere vleessoort 

is, maar ook doordat het een 

verrassend, smaakvol en veelzijdig 

stukje vlees is en elk gerecht lekker 

maakt. Het proberen waard, dus 

bestel snel uw favoriete kipgerecht.

bestel eens vers fruit
Het is de maand van het fruit. 

Bestel dus snel bij je gerechten 

heerlijk, vers fruit, zoals appels of 

sinaasappels! 

Pasta 
maaltijdsalade

BBQ-schotel

start zomer-
gerechten

maandag
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de nieuwe ‘piepers’ 
komen eraan!
De tijd voor de nieuwe oogst 

aardappelen is aangebroken! In 

deze periode worden de nieuwe 

aardappelen van Hollandse 

bodem geoogst. Deze nieuwe 

aardappelen zitten boordevol 

vitamines! 

volop variatie met 
aardappels
Bij Food Connect kunt u 

aardappels op verschillende 

manieren bestellen. Zo hebben we 

gekookte & gebakken aardappels, 

maar ook aardappelpuree! 

augustus: 
de maand 

van de nieuwe 
‘piepers’

Bestel eens 
gekookte aardappelen

Bestel eens 
een lekkerbekje

Paella-
schotel

bloemkool

Nieuwe piepers
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woordzoeker

j  K  b  e  j  t  e  o  t  a  S  z  t  o

S  i  a  t  g  m  m  b  e  m  t  H  e  p

u  p  r  n  r  e  o  a  a  D  C  S  a  S

a  S  b  e  r  r  n  K  a  u  a  e  a  r

S  p  e  o  D  e  e  i  r  l  l  l  e  p

t  i  Q  r  e  l  K  v  e  l  t  n  a  g

o  e  u  g  i  r  e  K  a  t  i  i  H  S

m  S  e  j  e  e  e  S  e  D  e  n  j  r

a  g  K  m  z  S  a  a  K  l  m  n  o  D

a  e  o  p  t  H  C  e  r  e  g  a  n  z

t  z  e  v  o  o  r  g  e  r  e  C  H  t

v  o  e  D  i  n  g  e  z  e  l  l  i  g

S  n  e  m  a  S  e  C  r  e  t  o  b  H

t  D  e  n  S  e  e  l  v  W  a  t  e  r

zoek de volgende 
woorden:
Barbeque

Bleekselderij

Bord

Boter

Diner

Genieten

Gezellig

Gezond

Groente

Ham

Kaas

Kipspies

Lekker

Maaltijd

Nagerecht

Paella

Pasta

Salade

Samen

Saus

Shiitake

Smakelijk

Soep

Toetje

Tomaat

Vlees

Voeding

Voorgerecht

Water

Zeevrucht

Zomer

Zon

uw antwoord

uw naam

telefoonnummer

straatnaam en huisnummer

postcode plaats

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 puzzelplezier!

win 
3 maaltijden

én een 
verrassings-

pakket

Wij zijn erg blij met u als klant en hopen dat 

u dagelijks geniet van onze verse, lekkere en 

gevarieerde maaltijden.

Graag willen wij anderen ook kennis laten maken met 

de maaltijdservice van Food Connect. Maak daarom nu 

uw buurman, kennis, vriend(in) of familielid klant van 

Food Connect en profiteer allebei van korting op uw 

bestelling. 

hoe werkt het?
Bel naar 0 888 - 10 10 10 en geef de gegevens van de 

nieuwe klant en uw eigen gegevens door. U ontvangt 

vervolgens €10,- korting op uw factuur.

maak iemand klant en 
u ontvangt €10 korting!

€10,- 

korting

voordelen:
•	 U ontvangt €10,- korting op uw 

eerstvolgende bestelling van 5 

maaltijden wanneer u een nieuwe 

klant aandraagt.

•	 De nieuwe klant kan kennismaken 

met Food Connect met de voordelige 

actie: 2 heerlijke maaltijden voor €10,- 

p.p. of 5 maaltijden voor maar €20,- 

p.p. gratis thuisbezorgd!

Bel voor meer informatie of voor het 

aanmelden van een klant naar 

0 888 - 10 10 10.

woordzoeker

e-mail

PuZZEL fc KRant-junI17
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na jaren een pluimveehouderij te 

houden, koos de familie masselink in 

tilligte bewust voor het verbouwen 

van Shiitakes.

Een lekker, gezond en vegetarisch 

product dat zonder hulpmiddelen groeit 

en biologisch is: Meet the shiitake! 

Inmiddels zijn ze een specialist in het 

kweken van biologische shiitake, en 

hebben ze een unieke en biologische 

kweekwijze ontwikkeld. 

“Ze zijn erg gezond, onder andere 

cholesterol verlagend en tevens 

uitstekende vleesvervangers. Een mooie 

bijkomstigheid is dat de shiitake zich 

hier prima thuis voelt, waardoor we 

dagelijks kunnen oogsten. Verser dan 

vers dus!”, vertelt Johnni Masselink 

enthousiast.

“We besteden veel aandacht aan het 

milieu, wij hebben een EKO-certificaat 

en voldoen aan de Europese wettelijk 

gestelde normen voor ecologische 

producten en productiemethoden. 

Hierbij maken we 

gebruik van zonne-

energie en hebben we 

nauwelijks restafval”.

“Via het Fair Produce 

certificaat laten we 

zien dat we een sociaal 

personeelsbeleid voeren 

en dat we aan alle eisen voor 

werknemers voldoen”, sluit 

Johnni Masselink af.

bestel de pasta eens 

en laat u verrassen door 

dit heerlijke gerecht!

op bezoek bij...
shiitake kwekerij 
masselink

Soepen

1 2 4

   Held.groentensoep (v)

  	 Held.kip-courgette	soep	

   Held.aspergesoep

Voorbeeldmenu 1

a.    Gesmoord ribstuk met kruiden

b.   	 Kipfilet

c.    Gebakken visburger

d.    Lamsstoofpotje met Perzische rijst

e.    Toscaanse wrap

Voorbeeldmenu 2

a.    Varkens cordonbleu

b.   	 Gestoofde	tilapiafilet

c.   	 Kipkluifjes	zonder	been

d.    Red roasted pork met mihoen

e.    Kipschotel met tagliatelle

Voorbeeldmenu 3

Inleveren menulijst voor: 19-06-201
Geen afname deze week 

Bezorging op: 26-06-201

1 2 4

   Geb. tomatensoep (v)

   Bloemk./broccolisoep

   Geb.kerriesoep

   

    Gekookte aardappelen

    	 Gebakken	röstiko’s

    Aardappelpuree

   

    	 Gebakken	rostikoos

     Aardappelpuree

     Gekookte aardappelen

1 2 4

   Held.kippensoep

   Geb.champignonsoep

   Kervelbouillon

    Spinazie blad naturel

     Gestoofde appeltjes

    Schorseneren kruidensaus

     Parijse wortelen

     Gekookte prei hamsaus

     Zomer rode kool

 Dit menu 2 keer bestellen

 Dit menu 2 keer bestellen

1 2 4

   Appel

   Sinaasappel

   Peer

   	 Knoflookjus

    Hollandaisesaus

    Vleesjus

   	 Knoflookjus

    Hollandaisesaus

    Vleesjus

u moet het 
rondje volledig

inkleuren
(niet aanstrepen of 
een kruis zetten)

menukaart
u bent natuurlijk al bekend met onze 

persoonlijke menukaart, waarbij u uit 

7 verschillende soorten keuzemenu’s 

kunt kiezen! er zitten echter heel wat 

handigheidjes op de menukaart, waar 

we u graag wat meer over vertellen. 

weetje 1
Wist u dat wij onze menukaarten digitaal 

inscannen? Kleur daarom het bolletje 

voor uw menukeuze goed in met een 

zwarte stift of pen. Zo bent u er altijd 

zeker van dat u uw gekozen maaltijd 

ontvangt.

weetje 2
Wist u dat de 1, 2 en 4 bij de soepen 

staan voor het aantal? Als u het rondje 1 

en 2 inkleurt, ontvangt u 3 soepen. Dat is 

handig!

weetje 3
Wilt u graag een heerlijke soep bestellen? 

Vul dan het rondje in dat vóór de 

soep staat. (zie afbeelding - Held. 

groentensoep)

weetje 4
Bij éénpansgerechten op de ‘d’ en ‘e’-lijn 

hoeft u geen groenten, aardappelen 

of jus te kiezen. Dit zit namelijk al bij de 

éénpansgerechten in! 

weetje 5
Vindt u een gerecht zo lekker dat 

u deze 2x wilt ontvangen? 

Kleur dan het rondje ‘dit menu 

2x bestellen’ in.

wat zijn 
shiitakes?

1

5

2

3

4
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wat gaan we de rest 
van het jaar doen?
Dit 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 

geven u graag een kijkje in onze agenda voor 2017.

agenda 2017
Aug./Sept. Volgende uitgave krant: najaarseditie 

met heerlijke herfstgerechten en 

leuke win-acties!

September Wereldse gerechten zoals curry, 

lamsvlees en Javaans stoofvlees

November Volgende uitgave krant. Een speciale 

editie: eindejaarskrant 

met nieuws, spelletjes en speciale 

eindejaarsacties. 

hoe kan ik deelnemen?
Heeft u een heerlijk recept die iedereen 

moet proeven? Dit is uw kans! Uw 

recept kan namelijk nu een plaatsje op 

onze menukaart veroveren. Wij leggen 

u graag uit hoe u dit kunt insturen.

Vul uw eigen recept in op dit formulier 

(of op een ander papier) en geef deze 

mee aan uw vaste bezorger. 

Het winnende recept vindt u terug op de 

menukaart en zullen we een ereplaats 

geven in de eindejaarskrant, dat wilt u 

toch ook?

receptenwedstrijd
uw naam uw telefoonnr.

 

naam gerecht:

ingrediënten:

 

bereidingswijze:

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

stuur uw 
lekkerste recept 
op en win een 
plekje op onze

menukaart!

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

U kunt ons volgen op 

Facebook en Twitter

eetweetje: 
rundlvees

Wist u dat rundvlees in de 

top drie van meest gegeten 

vleessoorten in Nederland 

staat? Rundvlees is favoriet 

bij velen omdat het een 

lekker stukje vlees is dat 

relatief rijk is aan vitamines 

en mineralen en bevat van 

nature veel eiwitten!


