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Hierbij het verslag van de Kerst Inn 2019  

 

Stichting de Kunsterij heeft dit jaar ook verschillende activiteiten georganiseerd. 

De buurt bewoners betrokken in een Kerst sfeer met muziek en eten en drinken. 

Maar vooral ook het elkaar ontmoeten.  
Wij organiseren Kerst Inn 't Bellefort: als  een buurtactiviteit rondom Kerstmis, 

waarbij bewoners met elkaar Kerstmis vieren en elkaar ontmoeten in de kerstsfeer.  

Vooral gericht op bewoners  die minder bezoek krijgen, ook een 20 tal statushouders 

en vluchtelingen sluiten hierbij aan.  

De Kerst INN vond plaats op donderdag 19  en vrijdag 20 december 2019 van 10 tot 

15.30 uur.  Er is een kerstkoor opgezet vanuit de stichting waar ook bewoners bij 

konden aansluiten. Michiel Walter heeft dit koor begeleid met gitaar.  

Op donderdag 19 december: kwamen er 65 gasten aansluiten en 2 kinderen. Een 20 

tal vluchtelingen of statushouders zijn ook aangesloten. Samen als stichting  hebben 

we de Kersstal gemaakt van afval materiaal en  bewonderd met de gasten. Bijzonder 

waren de gesprekken waarbij de overeenkomsten  van de verschillende geloven 

besproken zijn.  

Op vrijdag 20 december mochten wij 25 mensen ontvangen: deze dag werd daardoor 

extra gezellig! Na ontvangst, koffie en thee en wat lekkers zijn we creatief met cup cakes 

en dergelijke aan de slag gegaan. Ook op vrijdag hebben we een sfeervolle lunch 

gehouden. 's Middags is er veel plezier gemaakt en zijn er kerststukjes gemaakt en andere 

creatieve zaken! Aan het einde van de middag hebben we de zelfgemaakte Glühwein 

geproefd! Deze was een beetje te zuur omdat de suiker niet was toegevoegd.  

 

 Creatief cup cakes versieren en kaarten maken.  



  Kerst stukjes maken voor iedereen.  

 

Als afsluiting hadden we een Kerstkien op zaterdag 21 december.  

Daar kwamen 35 gasten om mee te kienen Hannes en Jannes hebben het fantastisch 

gedaan en de meeste gasten vinden hun presentatie ook heel prettig bij het kienen.  

Ons programma stond in het Iepenblaadje: Wij vierde onze Kerst INN in: 

Wijkcentrum 't Bellefort Iepenlaan 40 . 5616 NS Eindhoven  

Er is een samenwerking geweest met de Zonnebloem /De Meerpaal/en ’t Bellfort. 

We hebben deze kerst weer meer verschillende mensen mogen ontvangen en kijken 

terug op een goede kerst Inn 2019.   

Dank voor u bijdrage daardoor hebben we deze activiteiten kunnen uitvoeren en 

ondersteunen.  

 

 

 

 

Ciska van Lieshout Voorzitter Stichting de Kunsterij  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kerststal van afval materiaal.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Kerst Kienen met Hannes en Jannes  

 



 

 

 

 


