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Together we’re one

Beste Lezers,
Het eind van een roerig jaar nadert. Een jaar waarin we
merkten dat het een voorrecht is om elkaar te kunnen
ontmoeten. In deze nieuwsbrief meer over onze activiteiten
de komende weken.
Hartelijke groet,
Marrie en Ine

De Verbinding blijft open!
De Verbinding is geopend op maandag, woensdag en donderdagochtend van 9.3012.00 uur. Je bent van harte welkom. Door de aangescherpte coronamaatregelen is
aanmelden verplicht. Er kunnen maximaal 20 bezoekers per dag komen. Schrijf meld
jezelf snel aan. Vol is vol! Je kunt dit doen bij Marrie 06-25761765.

Sinterklaas, wie kent hem niet…
Begin december hebben we een leuke ochtend met elkaar gehad. Met een
woordenbingo en een goed Sinterklaas verhaal werd de zoeksnelheid van de
deelnemers getest. Om daarna met de genoemde code een sinterklaaslied te vinden.
Het was een gezellige boel. Dat Sinterklaas door Corona niet kon komen heeft ons
niet verhinderd er een mooi moment van te maken met elkaar.

Spreekuur gaat door
Het is nog steeds mogelijk om je voedselbank pas aan te vragen of te verlengen.
Maak hiervoor een belafspraak met ons. Bel of mail naar: mdv@korpsapeldoorn.nl of
bel 06-25761765.

2e kerstdag
Op zaterdag 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 en bel Marrie.

Oudejaarsavond
Op donderdag 31 december, oudejaarsavond, is de Verbinding geopend van 19.3001.00 uur. Je bent van harte welkom om deze avond met ons mee te vieren. Wil je
komen laat het even en bel 06-25761765.

Kledingwinkel gesloten
In verband met de aangescherpte Corona maatregelen is de kledingwinkel tot nader
bericht gesloten.
doen wat we geloven

Rebus

Pindasoep met noedels en champignos (4 pers)
Bij deze het recept voor heerlijke Pinda soep. Een
beetje van AH en een beetje van Nagella

Oud en Nieuw
Voor dit jaar mijn laatste gedicht,
aan een ieder van jullie gericht.
Twijfels vliegen door je hoofd,
een ieder lijkt ook wel verdoofd.
Komt dit nog goed, wat gaat er gebeuren.
Gaan we knokken of gaan we zeuren.
Met een lock-down gaan we het nieuwe jaar dus in.
Is dit het einde of vechten we voor een nieuw begin?
Laten we samen eens stil gaan staan.
Waar we echt voor willen gaan.
En laten we eens gaan denken aan alle zieke mensen.
Hun steun en beterschap gaan wensen.
Even stil staan bij hun verdriet en pijn.
Ervoor elkander zijn.
Niet alleen met een mening bezig zijn of met je trots,
laat dat nu voor één keer maar eens los.
Als we met z’n allen de regels nu eens na gaan leven.
En de ruimte aan elkander geven.
Om dit virus te bestrijden
Dan komen we in de betere tijden.
Eenieder verlangt naar vrijheid in het nieuwe jaar.
Maar alleen met samenwerken komen we daar.
Dan kunnen we weer naar wat vrijheid toe.
Want een ieder is die Corona moe.
Lieve mensen hopelijk zijn jullie klaar,
voor een beter en gezond nieuwjaar
Made by Nellie

Ingrediënten
- 4 middelgrote eieren
- 400 g kastanje champignons
- 1 teen knoflook
- 2 eetlepels olie
- 2 eetlepels Euroma Original spices van Jonnie Boer
Thai green curry
- 400 gram Thaise wokgroente
- 4 eetlepels pindakaas
- 1,5 liter heet water
- 200 gram volkoren noedels
- 1 limoen
Bereiding
1. Kook de eieren in 6 min. halfzacht. Laat schrikken
onder koud stromend water, pel en halveer ze.
2. Snijd ondertussen de champignons in plakjes en de
knoflook fijn. Verhit de olie in een pan met dikke
bodem en bak de champignons, knoflook, Thaise
currykruiden en eventueel zout 5 min. al
omscheppend op hoog vuur.
3. Voeg de wokgroente, pindakaas en het hete water
toe. Voeg de noedels toe en breng op hoog vuur
aan de kook. Laat de soep 4 min. op matig vuur
koken. Roer af en toe en maak de noedels los met
een vork. Breng op smaak met peper en zout. Snijd
ondertussen de limoen in partjes.
4. Verdeel de soep over diepe kommen en verdeel de
ei helften erover. Serveer met de limoenpartjes.

Eet smakelijk!

De verbinding is verbonden met jou….
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