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September t/m december 2017.
Van de voorzitter,
Het was een feestelijke dag, vrijdag 28 juli jl. de opening van ons
nieuwe onderkomen. Natuurlijk hebben we met enige weemoed
afscheid genomen van ons plekje in de Leemkuul. Maar we zullen
ons snel thuis gaan voelen aan de Oude Telgterweg. Met veel
energie hebben Gerda en Tom, gesteund door vele vrijwilligers,
gewerkt aan ons nieuwe “thuis”.
Het is een intiem geheel geworden.
Onder grote belangstelling mochten wij het gebouw in gebruik
nemen. Naast onze vaste bezoekers waren er ook nieuwe
gezichten te bespeuren en dat geeft veel hoop voor de toekomst.
Want wil de nieuwe behuizing een succes worden, dan moeten
velen de weg er naar toe vinden. Trouwe gasten zien we wel,
maar ook nieuwe gasten zijn van harte welkom.
Ik hoop, dat iedereen heel snel een “thuisgevoel” krijgt.
Hans Ego, voorzitter Stichting Inloophuis de Parasol.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

Genieten op de nieuwe locatie.
De open dag van vrijdag 28 juli was een groot succes; we hebben ruim 110 bezoekers mogen
ontvangen. Wat fijn, dat onze oudste trouwe gast Henk Burggraaff de officiële opening heeft gedaan
samen met gemeenteraadslid Alex Kleijnen, die zich altijd
zeer betrokken voelt bij de Parasol.
Dankzij de vele vrijwilligers, die hun uiterste best hebben
gedaan om het iedereen naar de zin te maken, kunnen we
terugzien op een mooie gezellige dag.
De meeste gasten zijn natuurlijk inmiddels alweer een beetje
gewend aan onze nieuwe locatie, dat was toch best even een
dingetje, hoor! Vooral ook de nieuwe openingstijden op de
zondagmiddag zullen niet voor iedereen even gemakkelijk
zijn. Maar we hopen toch, dat velen de weg naar De Parasol
op de zondagmiddag weten te vinden.
Om met de woorden van Johan Cruijff te spreken: Elk nadeel
heeft zijn voordeel. Dat geldt ook voor de Parasol, want we
hebben een geweldig mooi groot terras, waar we heel blij
mee zijn. En dan nog de Jeu de Boulesbaan; wat gezellig om
dit samen te spelen.
Alle activiteiten gaan in september gewoon weer beginnen.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.inloophuisdeparasol.nl. Er is dus van alles te beleven in
De Parasol, wees welkom en geniet van ons en van elkaar,
samen maken we het gezellig!
Tom Ankersmit en Gerda Camron-van Bentum. (coördinatoren)
Wilt u ons werk steunen?
Dit kunt u doen door een gift over te maken op: Bankrekeningnummer NL18 RABO 0133273172
t.n.v. Inloophuis De Parasol, Herderlaan 37, 3851 BC Ermelo.
Aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
www.inloophuisdeparasol.nl
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JEU DE BOULES.
De Parasol heeft er sinds 3 augustus een nieuwe sportieve activiteit bij.
We spelen JEU DE BOULES op de baan aan de Oude Telgterweg 203.
Welkom om mee te spelen iedere donderdagmiddag
van 13.30 uur tot 15.00 uur.
Ballen zijn aanwezig, spelregels ook, maar het gaat vooral om gezellig
het spel met elkaar te spelen, ervaring niet vereist.
Kopje koffie of thee na afloop.
Graag tot ziens.

Burendag is op 22 september 2017 van 10.00 uur tot 16.30 uur.
Iedereen van harte welkom. Hele dag gratis koffie, thee, taart, frisdrank en hapjes.
Verkoop van boeken en boeldagspullen!
10.00
10.30
11.30
12.00

uur
uur
uur
uur

Koffie / Thee met taart.
Workshop bloemen in kalebas.
Drankje met iets lekkers.
Kleine lunch.

13.30 uur Muzikant speelt gezellige muziek.
13.30 uur Jeu de Boules spelen.
14.00 uur High Tea ( samen lekker smullen).
14.00 uur Spelletjes, Rummikub e.d.

Opgeven hoeft niet, het is een open inloop.
Activiteiten: Kosten € 2.50 per keer. Graag gepast betalen!!!
Vrijdag 15 september: Een bloemstukje met hortensia als basis, je hoeft niets mee te nemen.
Vrijdag 29 september: Fotolijstje versieren. Neem gerust een foto van 10x15cm mee!
Vrijdag 13 oktober:
Maken we een decoratieve bloemenhanger,
doe mee en neem iets bijzonders mee naar huis!
Vrijdag 27 oktober:
Crea met verf en een waxinelichtje.
Vrijdag 10 november: Een winterlandschap: een plank met mos, bloemen en decoratie.
Vrijdag 24 november: Kerstkaarten met knopen.
Vrijdag 8 december: Krans van kerstballen.
Vrijdag 15 december: Maken we een ronde kerstschikking, eigenlijk een kersttaartje.
Een mooi bord of schaal meenemen mag.
We hebben de volgende gratis themaochtenden gepland:
Woensdag 6 september: Voorlichting door het Leefbaarheidsteam Ermelo.
Wat is er te doen, wat is er mogelijk en wat kan het leefbaarheidsteam
doen voor de bewoners van wijk West.
Woensdag 4 oktober:
Wijkagent W. Foppen komt vertellen over veiligheid in en om het huis.
Woensdag 1 november: Stichting W.M.O.
Voorlichting over Maatschappelijk welzijn en de mogelijkheden.
Woensdag 6 december: Dia presentatie van de opendag op vrijdag 28 juli jl.
Elke laatste woensdag van de maand gaan we gezellig samen breien.
De activiteiten vinden plaats tijdens de gewone openingstijden. Opgeven hoeft niet .
Openingstijden De Parasol:
Woensdagmorgen
10.00 uur – 12.00 uur
Vrijdagmorgen
10.00 uur – 12.00 uur
Zondagmiddag
12.00 uur – 14.30 uur
Elke tweede en vierde zondag van de maand is er een uitgebreide lunch.
U kunt u opgeven tot vrijdag 12.00 uur, voorafgaand aan de maaltijd in de Parasol.
Graag bij opgave en gepast betalen. Wij hebben plaats voor 20 gasten en vol is vol!
De kosten zijn slechts € 3,00. De lunch is om 13.00 uur.
Het menu hangt in de Parasol en staat op de website: www.inloophuisdeparasol.nl

Kom eens langs en neem iemand mee. Iedereen is van harte welkom!

