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Together we’re one

Beste mensen,
De zomer ligt achter ons met mooie activiteiten. In deze nieuwsbrief stellen onze nieuwe stagiaires zich
voor, blikken we terug op een mooie actie van de Commanderij en zien we uit naar Burendag, komende
zaterdag.
Hartelijke groet,
Marrie

Burendag zaterdag 26 september 10.00-15.00 uur
Drink gezellig een kopje koffie of thee met ons met een lekkere verrassing. Wees
Welkom! We hebben: De koopjeshoek om lekker te snuffelen én te kopen. De
kledingwinkel om voor weinig geld een wintergarderobe aan te schaffen. Het Repair Café
want weggooien is zonde! Kleurrijk om lekker ontspannen te kleuren. Van 10.00-12.00
uur Creaclub om gezellig te handwerken. Om 11.00 uur Bingo! Als je tussen 11.30 en
13.00 uur komt kun je een heerlijke zelfgebakken pannenkoek eten. Alles met
inachtneming van de coronaregels. Kom naar Hofveld 21-23 in Apeldoorn.

Zomertas van de Commanderij
In augustus hebben vrijwilligers van de Commanderij
een mooie zomertas cadeau gegeven aan onze
vrijwilligers. Als dank voor hun inzet voor de Verbinding.
Lijkt het je leuk om vrijwilligerswerk te doen bij ons
zoek dan contact met Marrie voor meer informatie.

Welkom Delano

Welkom Evianne

Delano Klein Entink, ik ben geboren en getogen in de Achterhoek. Samen met m’n zoon
woonachtig in Almere en m’n dochter studeert in Breda. Na een opleiding in de techniek,
dienstverlening en gezondheidsonderwijs ruim 16 jaar gewerkt bij het staande leger, het
ministerie van defensie. Vanaf 2014 bij het Leger des Heils werkzaam, op locatie
Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland. Hier met en voor waardevolle mensen
mogen zorgen. Momenteel volg ik de opleiding tot Officier en loop ik stage in Korps
Apeldoorn. Leren en ontwikkelen, voor jezelf en anderen, zorg dragen voor de noden die
er zijn. Zie ernaar uit om het Korps beter te leren kennen, met de mensen die er zijn en
de dingen die ons bezig houden. Tot ziens bij een van onze ontmoetingen.
Hallo allemaal! Mijn naam is Evianne Morren en ik ben 17 jaar. Ik loop sinds kort stage bij
het Leger des Heils Korps in Apeldoorn. Ik zit nu in het 2e jaar van mijn opleiding
“Maatschappelijke Zorg” op het Hoornbeeck College te Apeldoorn. Ik vind het erg leuk
op mijn stage en geniet van de mensen om mij heen. Verder wil ik graag nog veel leren
op deze stage en hoop ik een bijdrage te kunnen geven aan het doel van het Leger des
Heils. Ik zou het leuk vinden om een keer met u te kletsen bij de Verbinding. Kom gezellig
langs voor een kop koffie of thee!

doen wat we geloven

Rebus

Henry’s stampot ijsbergsla

Welke landen zie je staan hieronder staan?

Bereidingstijd: 30 minuten
Benodigdheden (voor 4 personen):
• 1 krop ijsbergsla
• 1 pond snijbonen
• 750 gr. aardappelen
• olijfolie of boter
• 250 gr. spekjes
• 2 uien
• 1 eetlepel mosterd
• zout en peper
• 1 of 2 pakjes rundvleesjus

Ken je stad….
Apeldoorn Zuid kent veel bijzondere gebouwen.
Herken je dit gebouw?

Dankbaar
Helaas dit jaar door de Corona geen uitje met de
Commanderij.
Maar daar laten deze mensen het niet bij.
Dus werd er wat anders voor dit jaar bedacht.
Ja, ja wie had dat verwacht.
Een Cool tas vol met leuke en lekkere spullen.
Nou daar kunnen we van genieten en van
smullen.
Wat super ook om weer een paar mensen te zien
en hopelijk volgend jaar de hele groep misschien.
Dankbaar dat jullie altijd aan ons denken.
Heel blij met deze lieve en mooie geschenken.
Made by Nellie

Bereiding
Schil en kook de aardappelen gaar met zout, kook de
snijbonen die je gesneden hebt ook in water met zout.
Niet te veel want in de spekjes zit ook behoorlijk wat
zout. Snipper de uien en bak deze samen met de
spekjes lekker knapperig.
Snij en was de ijsbergsla…. Deze wel goed laten
uitlekken. Stamp de aardappelen, voeg de gebakken
spekjes met ui, mosterd en de snijbonen toe...en
stampen maar. Voeg op het laatst de ijsbergsla toe,
dan blijft het geheel lekker knapperig.
Op smaak maken met peper en eventueel zout. Mocht
het te droog zijn voeg dan wat extra boter toe. Jus
aanmaken en serveren maar… en niet vergeten de jus
hoort in het midden in een kuiltje

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

doen wat we geloven

