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Together we’re one

Beste Lezers,
Een nieuw jaar met nieuwe kansen voor ons. Tijd voor een nieuw jasje. Een passende nieuwe titel van onze
nieuwskrant is op zijn plaats. Terugkijkend heb ik het afgelopen jaar ongelooflijke verbindingskracht gezien tussen
mensen. Dat is wat de Verbinding ook wil zijn een plek waar je gezien wordt en ontmoetingen er kunnen zijn. We
hopen elkaar ook dit jaar weer vaak te mogen ontmoeten binnen de mogelijkheden die ons gegeven worden. De
beste wensen voor dit nieuwe jaar!
Hartelijke groet
Marrie Boshuis

Maaltijdservice start op donderdag 21 januari
Vanaf donderdag 21 januari a.s. start het Leger des Heils
aan het Hofveld 21-23 met een maaltijdenservice.
Afhaalmaaltijden voor mensen die door Corona in financiële
nood zijn gekomen.
De maaltijdservice is bedoeld voor die mensen die niet altijd
genoeg te eten hebben en niet over een pas van de voedselbank beschikken.
Iedere week is er de keuze uit een aardappel- of pasta-/rijstmaaltijd voor
slecht € 1,50. Vóór woensdag opgeven is nodig. Dit kan door een ticket te
kopen bij de receptie aan het Hofveld 21-23. Voor wie dat niet haalbaar is, is
het mogelijk om via de mail (korps.apeldoorn@legerdesheils.nl) een maaltijd
te reserveren. Iedere donderdag tussen half vijf en zes uur kan men de
maaltijd komen afhalen.
---

Voor al onze activiteiten is
aanmelden verplicht.
Openingstijden De Verbinding
Maandag 9.30-12.00 uur
Woensdag 9.30-12.00 uur
Donderdag 9.30-12.00 uur

Activiteiten
• Bingo
Maandag 18 jan, 10.30-11.00 uur
• Maaltijdservice
Donderdag 21 jan, 16.30-18.00 uur
• Heppie uur – Winterse kwis’
Maandag 25 jan, 11.00-12.00 uur
Heppie Uur met een ‘winterse kwis’
• Bingo
Maandag 25 januari is het weer tijd voor Heppie Uur. Doe je Maandag 1 feb, 10.30-11.00 uur
ook mee met onze winter quiz ‘waar of niet waar’? Meld je • Bingo
snel aan bij de receptie, vol is vol! En we hebben ook nog
Maandag 15 feb, 10.30-11.00 uur
een leuke verrassing voor je, maar daar later meer over…
---

Rotary ondersteunt voedseluitgifte
Dit jaar heeft de Rotary via onze wekelijkse voedseluitgifte ca 50 huishoudens
ondersteund door complete maaltijden beschikbaar te stellen. Een mooie
middag voor de deelnemers zo vlak voor kerst!

Vaste activiteiten
Elke donderdagochtend is er
Creaclub van 9.30-12.00 uur kunt u
handwerken of kleuren.
--Ons Spreekuur voor verlengen van
voedselbankpas is op afspraak.
T 055-5223287
De Voedseluitgifte is op
woensdagmiddag 13.00-15.00 uur.
Informatie bij Marrie 06-25761765

---

doen wat we geloven

Kerstviering 2020
Met een mooi verhaal over de trommelaar en een muzikale activiteiten kreeg Kerst 2020
kleur. Er bleken een grote hoeveelheid goede trommelaars aanwezig in de zaal tijdens de
korte workshop. Maar ook met het levend muziek-memorie waren enkele uitblinkers
aanwezig of was het toch geluk die eerste twee keer .
---

Rebus

Geheugentrainer
Hallo beste mensen,
Voor deze keer gaan we spreekwoorden en gezegden
aanvullen. Maak de zinnen af, lever ze in bij Marrie
voor 8 februari, en de winnaar krijgt dan een klein
prijsje, daar komen ze:
1.
2.
3.
4.
5.

Hallo 2021
Lieve mensen we zijn het nieuwe jaar ingegaan
Maar de lock-down blijft nog even staan.
De vaccinaties zijn nu binnen
Dus het prikken kon beginnen.
Daar gaan ze natuurlijk flink meer door
Dus nog geduld, en we gaan er weer voor.
Elkaar weer knuffelen ,elkaar weer zien
Dat is het belangrijkste bovendien
Meer vrijheid de winkels weer open
Laten we in het goede geloven.
We kijken naar dit jaar vol goede moed
Dus hou nog vol, het komt echt goed.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

In goede ….………vallen
Het op de…………….hebben
In het land der blinden is……………
Één zwaluw maakt nog………………
Al draagt een aap een gouden ring, het is
…………………….
………………….is een slechte……….
Je moet de huid niet verkopen,
voordat………………..
Bezint eer ge……………….
Men moet de dag niet………………
Beter te halve gekeerd dan……….
Een ezel stoot zich in het algemeen……….
Denken moet men aan een paard overlaten,
want………
De soep wordt nooit zo heet…..
Zuinigheid met vlijt, bouwt.............
Zoals de waard is………..

Made by Nellie

Succes!
Made by Henry

De verbinding is verbonden met jou….

Ine Voorham
06-25152176

Marrie Boshuis 06-25761765
marrie.boshuis@legerdesheils.nl

De Verbinding, Hofveld 21-23,
7331KB in Apeldoorn
www.legerdesheils.nl/korpsapeldoorn
www.facebook.com/LegerdesHeilskorpsApeldoorn

doen wat we geloven

