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Inloophuis “De Parasol”
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Januari tot en met april 2020.

Van de voorzitter,
Het jaar 2019 is bijna geschiedenis en we kunnen ons gaan richten op 2020. Wat gaat dat jaar ons
brengen? Worden we nog verder verrast met stikstof of Pfas?
Houdt iedereen zich aan de 100 kilometer-snelheid op de A-wegen? De toekomst zal het ons leren.
De toekomst van de Parasol kent in ieder geval een hoogtepunt: Het 12 ½ jarig bestaan; dat wordt
medio 2020 uiteraard groots gevierd. Leuk om naar uit te kijken! Verder zal de Parasol in het komend
jaar nader bekijken of er bepaalde activiteiten gezamenlijk met de Wijkvereniging Ermelo-West
georganiseerd kunnen worden. Over een andere locatie leest u hier niets, omdat daar niets over te
schrijven valt. Voorlopig blijven we nog zitten waar we zitten.
Zijn er dan geen zorgen m.b.t. de toekomst? Natuurlijk wel, we houden de ontwikkelingen van dag tot
dag bij. Maar momenteel is er nog rust in “de tent”.
Ik wens u en de uwen prettige feestdagen en een gezond 2020 toe.
Hans Ego, voorzitter Stichting Inloophuis de Parasol.
-------------------------------------------------------Alweer een nieuwjaar voor de boeg.

We kunnen als Parasol terug kijken op een mooi jaar met veel gezellige activiteiten en samen fijne
koffie/thee momentjes.
We hopen dat 2020 net zo’n mooi jaar mag worden. Want we hebben wat te vieren: In september
bestaat de Parasol 12½ jaar, dus gaan we een feestje vieren. We zullen daar tijdig op terug
komen met een mooie feestflyer.
Het programma voor de eerste 4 maanden kunt u vinden in deze Nieuwsbrief en op
www.inloophuisdeparasol.nl
Voorlopig zal de Parasol nog wel even op deze locatie blijven en daar zijn we heel blij mee!
Dus komende zomer gaan we weer lekker genieten van ons ruime terras.
Ook zijn we blij te melden, dat we weer een aantal nieuwe vrijwilligers erbij hebben; zij zullen
graag voor iedereen klaar staan.
We hopen jullie weer vaak te zien in de Parasol voor een lekker kopje koffie/thee, een mooie
activiteit of themaochtend. Breng een vriendin, buur of familielid mee; dan kunnen ook zij kennis
maken met de gezellige Parasol!
Tom Ankersmit
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

Programma van 1 januari tot en met 30 april 2020.
Themaochtenden, gratis.
Vrijdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

3 januari:
5 februari:
4 maart:
1 april:

Nieuwjaarsreceptie.
Silva Shamojan vertelt over haar reis naar Armenië.
Film over oud Ermelo (Oudheidk. Ver. Ermelo), presentatie Dick Boll.
Landgoed Staverden en de Edelherten, presentatie Gert Schuurman.

Activiteiten: Kosten € 3.00 per keer. Graag gepast betalen!!!
Vrijdag 10 januari:

Decoratief vogelhuis van een melkpak. We beplakken het met hout, stof, papier,

of gewoon beschilderen. Na afloop vullen we het met vogelzaad.
Vrijdag 24 januari: We gaan aan de slag met de Amaryllis en zijn steel.
Vrijdag

7 februari: We maken Valentijnskaarten., met wol borduren we een hart op een kaart.

Vrijdag 21 februari: We gaan keukenkruiden schikken op keukengerei.
Vrijdag

6 maart:

We maken een egel van fietsband, leuk voor in de tuin.

Vrijdag 20 maart:

We maken een mooie voorjaarskrans.

Vrijdag 10 april:

Een Stilleven in een weckpot of omgekeerde groente pot.

Vrijdag 24 april:

Met Hortensia’s versieren we een cirkel.

Een eenvoudige warme maaltijd zondag om 16 uur op:
12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 8 maart, 22 maart,
5 april en 19 april.
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!

