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September t/m december 2019.
Het was echt vakantieweer!
Een ware hittegolf ging over Nederland heen. De tuinen snakten
naar water en iedereen zocht de schaduw op. Het waren
ongekende temperaturen voor mens, dier en natuur. Het was
dan ook verfrissend als er een spatje regen viel. Het was echt
vakantie weer! Maar vakantietijd of niet, de Parasol (hoe
toepasselijk) draait door. Het was aangenaam vertoeven op ons
terras. En nu gaan we ons weer opmaken voor de activiteiten in
het najaar. Ook de burendag en de week van de eenzaamheid
zullen zeker niet aan de Parasol voorbij gaan. Velen van de
vrijwilligers zullen hieraan weer hun steentje bijdragen om het
iedereen naar de in te maken.

Het vrijwilligersuitje naar het
vogelrijk van Henk Timmer was
zeer educatief. Wat een prachtige
hobby heeft hij samen met zijn
zoon. Het was echt de moeite
waard.
De pannenkoeken die genoten
werden in Elspeet gingen er in
als…… koek.
Deze blijk van waardering aan onze
vrijwilligers was dan ook volledig
terecht!! Voor wat hoort wat!!
Het is mogelijk, dat sommigen nog
op vakantie zijn of gaan.
Ik wens een ieder, die het betreft,
een mooie zonnige periode toe.

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

De Hittegolf vergeten?
Ja wellicht, want we gaan weer naar het seizoen van de regen en koude.
We trekken ons weer terug binnen onze huizen en zoeken de warmte op.
Dat is nou precies waar wij als Parasol voor willen staan, warmte. Letterlijk
door een aangename temperatuur in de ruimte, maar vooral een warme
omgeving voor mensen met elkaar. Met koffie en thee, een goed gesprek,
een activiteit of een warme maaltijd. Zomaar een greep uit onze
mogelijkheden.
We krijgen regelmatig de vraag of we ook met de feestdagen open zijn;
ja hoor, op Eerste Kerstdag zijn we ’s middags open, evenals op
Nieuwjaarsdag. Dus wees welkom!

Woensdag
25 december
geopend van
14 uur tot 16 uur.

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
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We hebben de volgende gratis themaochtenden gepland:
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

4
2
6
4

september:
oktober:
november:
december:

BRAVO actief bewegen, presentatie Marjo de Groot.
Ned. Milieu Platform, natuurtuin De Zanderij, presentatie Gert Schuurman.
Wijk West, wat is er mogelijk in Wijk West, presentatie Ad de Kort.
Samen Sinterklaasfeest vieren.

Activiteiten: Kosten € 3.00 per keer. Graag gepast betalen!!!
Vrijdag 6 september: Nazomermand maken met kalebassen.
Vrijdag 20 september: Zeepketting met touw en lintjes als frisse ruiker in de kast of op toilet.
Van o.a. hotelzeepjes maken we onze eigen creatie.
Vrijdag 27 september: Bloementaart maken.
Vrijdag 4 oktober:
Presentje maken om weg te geven i.v.m. week v.d. Eenzaamheid.
Vrijdag 18 oktober:
Bloemstuk maken met takken en bloemen op platte schaal.
Vrijdag 8 november: Memobord met stof en lint voor waardevolle foto's, quote of notities.
Vrijdag 22 november: Van wijnfles een Advent bloemstuk maken.
Vrijdag 6 december: Conservenblik verven en gaatjes inslaan voor patroon naar eigen fantasie
voor de feestmaand verlicht door een waxinelichtje.
Vrijdag 20 december:
Kerstdecoratie maken.
De activiteiten vinden plaats tijdens de gewone openingstijden. Opgeven hoeft niet.
Elke laatste woensdag van de maand gaan we gezellig samen breien.
Op Vrijdag 27 september vieren wij bij Inloophuis “De Parasol” de Burendag.
We nodigen u van harte uit om dit samen met ons te vieren.
Programma Burendag:
Hele dag Mini markt, met medewerking van: Bloemenhof, Arkelandshoeve,
St. CSA Trust, Kringloopwinkel, e.d.
Verkoop van diverse eigengemaakte spullen, boeken + verloting altijd prijs.
Vanaf 10.00 uur:
10.30 uur:
11.00 uur:
12.30 uur:
13.30 uur:
15.00 uur:

Koffie / Thee met zelf gebakken taart.
Bloemschikken, bloementaart maken.
Hapje en drankje.
Soep met broodjes.
Diverse spelen, Jeu de Boules, Rummikub, Dammen e.d.
Hapje en drankje.

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.
Zondag 29 september om 16 uur: Gezamenlijke BBQ € 3,50 p.p.
i.v.m. Week v.d. Eenzaamheid, thema verbroedering.
Een eenvoudige warme maaltijd zondag om 16 uur op:
13 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november, 8 december.
Kom voordien gezellig samen iets drinken en een praatje maken.
U kunt zich 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!

