
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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Van de voorzitter, 
 

Het jaar 2018 spoedt zich al weer naar zijn einde.  
Over een paar weken stappen we 2019 in. Terugkijkend over het afgelopen jaar kunnen we zeggen, 
dat we goed zijn ingeburgerd aan de Oude Telgterweg. Het aantal bezoekers neemt gestadig toe; men 

heeft de weg naar ons gevonden.  Ons 10 jarig jubileum hebben we met veel enthousiasme gevierd, 
evenals de Burendag. We mochten ons verheugen op een grote belangstelling.  
Ook de vrijwilligersavond in Café Alleman was erg gezellig.  
Kortom de terugblik over 2018 mag ons tevreden stemmen.   

 
Wat gaat 2019 ons brengen? Dat is natuurlijk moeilijk te 
voorspellen. We weten niet, wanneer de gemeente haar 
plannen t.a.v. de bouw inzake het sportgebeuren gaat 
uitvoeren. We hopen daar op korte termijn meer 
duidelijkheid over te krijgen. We houden u hieromtrent 
uiteraard op de hoogte, maar tot het zover is, blijven we 
genieten van ons “stekje”.  
 
Ik wens u en de uwen prettige feestdagen toe.   

Op onze traditionele Nieuwjaarsreceptie zullen we elkaar 
zeker weer treffen.  
 

Hans Ego, voorzitter Stichting Inloophuis de Parasol. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Waar is toch die mooie warme zomer gebleven?  

 
Waarop we volop van ons prachtige terras konden genieten.                
Ja, die is voorbij, en de herfst ook al, we gaan de winter in met wellicht kou en sneeuw.                                                                                                         
Is er dan geen licht en warmte te vinden?                                    
Natuurlijk wel, in onze “Parasol” zorgen we 
voor warmte en licht. Gratis koffie/thee met 
een koekje, gezellig met elkaar in gesprek, 

even je hart luchten, een spelletje doen. 
Bloemschikken, breien voor een goed doel, 
of anderszins creatief bezig zijn.  
Buiten onze prachtige Jeu de Boules baan.  
Twee keer in de maand een warme 
maaltijd.                                            
 

U ziet het: genoeg redenen om, mocht het 
koud en donker zijn, het licht en de warmte 
op te zoeken.    
 
Hartelijk welkom! 
 
Gerda Camron - van Bentum en Tom Ankersmit (coördinatoren) 
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Activiteiten: Kosten € 3.00 per keer. Graag gepast betalen!!! 

Vrijdag  18 januari: We maken een snoeptaart voor de vogels.  
         Zo mogelijk ronde schaal of bord meenemen. 

Vrijdag   1 februari: Decoratieve plank met een hart.  
         D.m.v. spijkers verbinden we draden tot een hart.  

Vrijdag 15 februari: We schikken bloembollen in een mooi kistje. 
Vrijdag  1 maart:     Aboriginal art, speciaal voor de vogels.  
                              Een terracotta pot wordt een ware traktatie voor de vogels.  

Vrijdag 15 maart:    We creëren een bloemenwrap.  
Vrijdag 29 maart:    Groene Crea of Creatief Groen? Een combi activiteit.  
                              Voor een keer samen aan de slag. We maken er iets moois van! 
Vrijdag 12 april:      We maken voor het thema ‘Pasen’ een bloemennest op een vaas. 
Vrijdag 26 april:      Een mooie ‘tashanger’ van kralen en ander materiaal.  
 
We hebben de volgende gratis themaochtenden gepland:  

Vrijdag     4 januari:   Nieuwjaarsreceptie. 
Woensdag 6 februari: Gijs van Norden komt vertellen, hoe de voedselbank werkt.    
Woensdag 6 maart:    Een kijkje op de Fazanterie van Henk Timmer.  
Woensdag 3 april:      Rieneke Hemeltjen vertelt over de Zorgoutlet Dillenburg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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        14.00 uur – 16.00 uur.  

Een eenvoudige warme maaltijd zondag om 16 uur op:  
13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 maart, 24 maart, 14 april en 28 april.  
Kom voordien gezellig samen iets drinken en een praatje maken. 
U kunt u opgeven tot vrijdag 12.00 uur, voorafgaand aan de maaltijd in de Parasol.  

Graag bij opgave gepast betalen. Wij hebben plaats voor 20 gasten en vol is vol!  
De kosten zijn slechts € 3,50.  
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!  

 

Klein. 

Een beetje liefde kan als een druppel water zijn  
die een bloem kracht geeft zich weer op te richten. 
Een beetje liefde kan een mens genezen! 
Een mens genezen is hem helpen de  
verloren moed terug te vinden. 
Meer dan door je mond zal de liefde spreken:  

door de zachtheid van je handen,   
de tederheid van je gelaat en  
de aandacht van je hart.    

Phil Bosmans. 

 

http://www.inloophuisdeparasol.nl/

