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September tot en met december 2020. 

                                                                                                                                                

’t Is een bijzonder jaar en dat is het!  

In september 2020 is het 12 ½ jaar geleden dat de deuren van het inloophuis opengingen.                                                             

Toen nog in het wijkcentrum De Leemkuul en sinds medio 2017 in een onderkomen op het sportterrein 

De Zanderij en volgens de planning in 2021 in een nieuw te bouwen wijkcentrum naast de Westerkerk. 

Het initiatief is destijds ontstaan tijdens een gezamenlijke diaconievergadering in 2005 van de 

Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk. Leden van de plaatselijke Rooms-katholieke parochie 

sloten zich al snel bij de initiatiefgroep aan. De initiatiefgroep voerde in 2006 oriënterende gesprekken 

met verschillende maatschappelijke geledingen. De ideeën werden positief ontvangen en werden 

gezien als een aanvulling op het bestaande voorzieningenaanbod in wijk West.                                             

Een tweede bijzonderheid in 2020 was de tijdelijke sluiting van 16 maart tot 1 juni als gevolg van het 

Coronavirus. Alle activiteiten werden stopgezet in afwachting van betere tijden. Vanaf 1 juni konden 

we weer opengaan met inachtneming van o.a. de 1 ½ meter onderlinge afstand. Gelukkig konden wij 

een partytent kopen en op het terras plaatsen, zodat we over meer ruimte beschikken. Veel gasten 

vonden al snel weer de weg naar de Parasol! De beperkte ruimte heeft wel tot gevolg, dat de geplande 

groots opgezette 12 ½ jubileumviering op 25 september a.s. niet doorgaat.  Wat wel doorgaat, zijn de 

wekelijkse ontmoetingsuren tijdens de openingstijden. 

 

Namens het bestuur, Wim Hoogenboom                                                                                                                              

 

-------------------------------------------------------------                                                                                                                    

 

Gezellig op gepaste afstand! 

Want lieve mensen, daar draait het om. We hebben inmiddels twee maanden kunnen oefenen. En wij 

zijn heel tevreden, omdat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Daarom durven wij ook steeds 

iets meer te gaan doen, op de maandagmiddag b.v. spelletjes, zoals o.a. sjoelen en vanaf 1 september 

weer crea- en groenactiviteiten en een warme maaltijd (hierover leest u meer verderop in deze 

Nieuwsbrief). We genieten van onze prachtige grote tent, waardoor we veelal buiten verblijven. Dus 

wees welkom!   

Gerda Camron – van Bentum en Tom Ankersmit (coördinatoren) 

Eenvoudige warme maaltijd 2 x in de maand om 16.00 uur op de zondagmiddag. 

13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december 

U kunt zich opgeven tot vrijdag 12.00 uur, voorafgaand aan de maaltijd in de Parasol.                                                    

Graag bij opgave gepast betalen. De kosten zijn slechts € 3,50                                                                                                                  

Wij hebben plaats voor maximaal 8 gasten in verband met de 

maatregelen rondom Corona, en vol is vol!  

Het menu hangt in de Parasol en staat op de website:  
www.inloophuisdeparasol.nl 

mailto:info@inloophuisdeparasol.nl
http://www.inloophuisdeparasol.nl/
http://www.inloophuisdeparasol.nl/


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 

 

              

  

Op donderdag 13 augustus speelden we een Jeu de Boules toernooi met 18 

personen bij De Parasol.                                                                        

Een schitterende, beetje te hete dag, maar geweldig, dat dat kan in 

Coronatijd, afstand gehouden, balletjes ontsmetten, flesjes water bij de 

hand, zweten, spelen, schaduwplekken en zelfs een lunch op afstand lukte. 

Gezien de gemiddelde leeftijd en temperaturen boven de 30 graden zij we 

iets eerder gestopt voor de prijsuitreiking een hapje en drankje. De 

Organisatoren werden in het zonnetje gezet en iedereen ging moe en 

voldaan naar huis. Wat hebben we toch een bijzondere fijne spelersgroep!!! 

Het was een sportieve topdag!!  

Marina Attema.                                                                                             

----------------------------------------   

Programma van 1 september tot en met 31 december 2020. 

Activiteiten: Kosten € 3.00 per keer.                                                                                                     

11 september:    Iedereen verdient een bloemetje!                                                                                         

18 september:    Bloemenboompje.                                                                                                                     

02 oktober:        Hout voor de deur, creatief met takken.                                                                                  

09 oktober:        Attentie maken voor een ander (Week tegen Eenzaamheid).                                                    

16 oktober:        Herfstlichtje van een blikje en wasknijpers.                                                                          

30 oktober:        Cirkel met hortensia’s.                                                                                                           

13 november:     Help de vogels de winter door, vogelvoederplekje dicht bij huis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

27 november:     Winterschikking.                                                                                

11 december:     Eigen kerstballen in de kerstboom, van stof en touw een eigen bal.                                           

18 december:      Kerst-tafelstuk op kaarsenstandaard. 
                                                                                                                                                        

Maximaal 6 deelnemers.                                                                                                                                                                                 

Vooraf opgeven in de Parasol gezien                                                                                                          

de omstandigheden rondom Corona.  

 

 

 

 

 

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

 

  Openingstijden  De  Parasol. 
 

   Maandag:      14.00 uur - 16.00 uur 
   Woensdag:    10.00 uur - 12.00 uur 
   Vrijdag:          10.00 uur - 12.00 uur 
   Zondag:         14.00 uur - 16.00 uur   
    
   Donderdag:   13.30 uur - 14.30 uur                                                                                                
                          Jeu de Boules                                                             
   Maandag:      Spelletjesmiddag                                                                                                         


