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Januari t/m april 2018.
Van de voorzitter,
Nu we enkele maanden in ons nieuwe onderkomen gehuisvest
zijn, kunnen we vaststellen, dat velen van onze oude
bezoekers de weg naar de Oude Telgterweg hebben gevonden
en we ook nieuwe gasten hebben mogen begroeten. Ook het
Jeu de Boules-gebeuren op de donderdagmiddag heeft over
belangstelling niet te klagen. Kortom, we kunnen tevreden zijn.
Jammer, dat de verwijsborden nog (steeds) niet zijn geplaatst.
We hadden hierbij toch wat meer medewerking van de
gemeente verwacht!
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen ver vooruit!
In 2018 zal de Parasol 10 jaar bestaan!
Dat zal zeker niet ongemerkt voorbijgaan.
Gerda en Tom geven hiervan al blijk in hun bijdrage aan deze
nieuwsbrief.
De feestelijke decembermaand kondigt zich aan.
Ik hoop, dat het voor allen een feestelijke maand mag zijn.
Hans Ego, voorzitter Stichting Inloophuis de Parasol.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Parasol een tiener!
De Parasol een tiener, die hopelijk de kans krijgt om uit te
groeien tot een mooie volwassenheid.
Onze nieuwe ruimte aan de Oude Telgterweg 203 bevalt
heel goed; onze gasten ervaren het als knus en gezellig.
Ja, maart 2018 bestaan we tien jaar, dat willen we
uiteraard niet stilletjes voorbij laten gaan.
Op 7, 8, 9 en 11 maart maken we er een feestelijk geheel
van. In ieder geval is er elke dag koffie met gebak; dat
alleen al is reden om te komen.
Op 7 maart komt Herman Tabak,
die een Proeverij verzorgt.
Op 8 maart is er een feestelijke Jeu de Boules/Spelletjesmiddag.
Op 9 maart willen wij de hele dag open zijn en
verschillende activiteiten aanbieden.
Op 11 maart sluiten we onze feestweek af met een lekker buffet.
Het jubileum zal niet onopgemerkt aan ons voor bij gaan,
we rekenen op uw komst!
Gerda Camron – van Bentum en Tom Ankersmit (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

Kom eens langs en neem iemand mee.

Iedereen is van harte welkom!
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Dekens voor mensen in Bulgarije!
Het gaat goed met het breiproject van de Parasol; we krijgen
veel lapjes. Dus kunnen we nog vele mooie dekens maken voor
Bulgarije. De mensen daar hebben ze hard nodig in hun
eenvoudige huisjes. We hebben foto’s toegestuurd gekregen
van mensen, die de dekens overhandigd hebben.
Iedere laatste woensdagmorgen van de maand komen we bij
elkaar in de Parasol. Wees welkom en doe mee; ieder lapje van
15 cm x 15 cm is een begin voor een nieuwe deken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Activiteiten: Kosten € 2.50 per keer. Graag gepast betalen!!!
Vrijdag 19 januari: We maken een buitenthermometer met fietsbanden.
Vrijdag 2 februari: ”Ingewikkelde bloembollen”,
zo mogelijk een langwerpige, ondiepe houten bak of schaal meenemen.
Vrijdag 16 februari: Op een boomschijf komen 'stenen'-vogeltjes.
Vrijdag 2 maart: We schikken een vrolijk voorjaarsboeket en we vilten een paasei.
Vrijdag 16 maart: We maken een vrolijke paasguirlande (slinger) met groen en paasdecoratie.
Vrijdag 30 maart: We gaan een voorjaars-sleutelhanger van vilt maken.
Vrijdag 13 april:
Een ijzeren ring bekleden met groen en bloemen.
Vrijdag 27 april:
Koningsdag! Vier het met ons!
We hebben de volgende gratis themaochtenden gepland:
Vrijdag 5 januari:
Nieuwjaarsreceptie.
Woensdag 7 februari: Dhr. Luuk Bouman, hij is imker en komt vertellen.
Woensdag 7 maart: Herman Tabak vertelt over kruiden e.d. met een proeverijtje.
Woensdag 4 april:
Diapresentatie van de reis
naar China door Mike en Gerda.
Woensdag 2 mei:
Voorlichting door MEE Ermelo.
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.
Donderdagmiddag 13.30 uur - 15.00 uur. Jeu de Boules, bij slecht weer binnenspelletjes.
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 zich 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

