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Together we’re one

Beste mensen,
De donkere dagen van december liggen voor ons. We gaan een ingewikkeld jaar afsluiten. Er gloort licht aan
de horizon. We zien uit naar Kerst waar we de komst van Jezus vieren. Net zo zien we uit naar 2021 met de
komst van een middel dat ons gaat beschermen tegen corona. Licht en hoop! Laten we vasthouden aan
beiden en uitzien naar beter tijden. Blijf gezond en heb het goed met elkaar.
Veel zegen,
Marrie Boshuis

Een gezellig Heppie Uur!
In oktober hadden we wederom een geslaagde ochtend met een leuke muziek quiz
die de hersens liet kraken van de deelnemers. Een kleine 20 deelnemers vulden de
lijst in onder het genot van een lekker kopje koffie met koek. Op de foto ziet u Delano
en Nellie de resultaten nakijken van de quiz. Er was natuurlijk een winnaar, maar …
iedereen had prijs

De december agenda
Heppie Uur – Sinterklaas
Op 3 december van 10.30-11.30 uur vieren we weer Heppie Uur.
Vier je ook gezellig met ons Sinterklaas mee. Geef je snel op en haal je ticket aan de
receptie. Op is op.
Kerst bij de Verbinding
Op donderdag 17 december en maandag 21 december vieren we samen kerst van 11.0013.00 uur. Vorig jaar hebben we een geweldige kerstviering samen mogen beleven. Dit jaar
gaat dat anders, maar we willen er samen een gezellig tijd van maken. Doe je mee? Meld je
aan bij de receptie van de Verbinding
Tweede kerstdag
Op donderdag 26 december, tweede kerstdag is de Verbinding geopend van 9.30-12.00 uur.
Van harte welkom om een kopje koffie of thee te komen drinken. Wil je komen laat het even
weten aan Marrie.
Oudejaarsavond
Op 31 december, oudejaarsavond, is de Verbinding geopend van 19.30-01.00 uur. Je bent
van harte welkom om deze avond met ons mee te vieren. Wil je komen laat het even weten
aan Marrie.
Bingo
Op maandag 9 en 23 december kun je weer meedoen met onze bingo. Om 10.30 uur starten
we. Een kaart kost €1,-. Neem in verband met corona je eigen pen mee.
Crea-club
Elke donderdag kun je mee handwerken of kleuren bij de Crea club. Neem je eigen werk of
kleurpotloden mee en doe gezellig mee. Iedereen is welkom.

doen wat we geloven

Rebus

Zuurkoolstampot met speklapjes (4personen)
Voor de nu toch al wat aanlengende donkere avonden
een stevige maaltijd zoals ik deze wel eens maak.

Ken je stad….
Apeldoorn Zuid kent veel bijzondere parken,
maar herken je deze plek?

Ingrediënten
-1,2 kg geschilde aardappels
-500 gram zuurkool
-klein blikje ananasstukjes
-400 gram speklapjes á la minute of
-mag ook een verse rookworst zijn (of allebei)
-200 ml slagroom
-2 pakjes naturel jus
- zwarte peper of sambal
-zout
Bereiding
Snij de aardappelen in kleinere stukken, zout erbij en
kook ze. Na5 minuten kan de zuurkool erbij.
Ondertussen bak je de speklapjes knapperig of leg de
rookworst boven op de pruttelende zuurkool
Prik in de aardappels of ze gaar zijn, afgieten, en
stampen maar…roer de ananas, en naar behoefte tot
200 ml de slagroom erbij …het moet smeuïg blijven,
sambal of peper erdoor. Wees met sambal en peper
voorzichtig, niet te veel. En naar gelieve de worst of de
speklapjes verdelen.
Maak de jus volgens de bereiding op het pakje en alles
is klaar. Vergeet het kuiltje voor de jus niet. Eet
smakelijk!

Trots op jullie

Lieve mensen voorlopig zijn er nog regels na te
leven.
En duurt deze Corona strijd niet maar even.
Maar ik wil zeggen ik ben zo trots op jullie allen.
Wij laten elkander in deze strijd niet vallen.
We kunnen elkaar nog zien en spreken
Bon appetit.. Henry
en ook al wordt er van hoger hand naar ons
gekeken .
Wij doen gelukkig heel goed ons best
en houden ons aan de regels en leren zo ook een
les.
Een les er voor anderen er toch te kunnen zijn
Dat is toch geweldig en superfijn.
Laten wij bij het Leger deze strijd aan blijven gaan
En een ander niet in de kou laten staan.
Made by Nellie

De verbinding is verbonden met jou….

Delano Klein Entink

Marrie Boshuis 06-25761765
Ma, Wo en Do 9.30-12.00 uur

De Verbinding, Hofveld 21-23, 7331KB in Apeldoorn
Mailen kan ook naar marrie.boshuis@legerdesheils.nl

Ine Voorham 06-25152176

www.legerdesheils.nl/korpsapeldoorn
www.facebook.com/LegerdesHeilskorpsApeldoorn
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