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Januari tot en met april 2021. 
 
 

Laatste nieuws:  

Na de toespraak van maandag 14 december is besloten om de 

Parasol gesloten te houden tot tenminste 19 januari 2021! 
 
Van de voorzitter, 
 
2020 een onvergetelijk jaar of een jaar om te vergeten?  Er is dit jaar veel narigheid over ons heen 
gespoeld. De wereld is voor velen een stuk kleiner geworden.                                                                                
Ook de Parasol heeft zich moeten aanpassen en dat is ten volle gelukt. Jammer genoeg moesten een 
aantal activiteiten geannuleerd worden, zo ook het feest van ons 12 ½ jarige bestaan.                              

Hopelijk kunnen we dit in het komende voorjaar alsnog vieren! 
De Stichting Inloophuis “De Parasol” is participant in het door de Provincie ingestelde Dorpendeal.                    
Op 17 december zijn hier voor de handtekeningen gezet. De kans bestaat nu, dat de Parasol een 
onderkomen kan krijgen in de nieuwbouw, die bij de Westerkerk mogelijk gerealiseerd gaat worden.  
Zoals de zaken er nu voor staan, moeten we ons huidige onderkomen bij de Zanderij in mei of juni a.s. 
verlaten i.v.m. de bouw van het sportcomplex, dat daar gepland is.                                                                           
Het is nog niet duidelijk of er dan een andere locatie voor ons beschikbaar is, aangezien we niet 

kunnen aannemen, dat de nieuwbouw bij de Westerkerk dan al gerealiseerd is.                                                 
We houden u op de hoogte! 
Hierbij wil ik eenieder Prettige Kerstdagen en een 
gelukkig en een gezond 2021 toewensen! 
 
Hans Ego, voorzitter Stichting Inloophuis “De Parasol”. 
 

 
Ons allerlaatste volle kwartaal op sportpark “De 
Zanderij”? 
 
Daar gaat het wel op lijken, ja. Gaan we dan nu al weemoedig vooruit zitten kijken? Nee, natuurlijk 
niet. We gaan samen met corona nog een gezellige winter en hopelijk straks nog een heerlijk voorjaar 
genieten van ons plekje. Er staan weer mooie activiteiten op het programma, en er worden weer 

maaltijden gepresenteerd. Wellicht ons uitgestelde twaalf en halfjarig bestaan nog vieren! Wel wordt 
ons vrijwilligers bestand ouder, veel zijn vanaf het begin actief bij “De Parasol”, het is dan ook niet 
vreemd, dat er nu af en toe iemand afhaakt. Mocht er onder u belangstelling zijn om met ons mee te 
doen, laat het ons horen! U zult zich vast thuis voelen in onze fijne vrijwilligersgroep! 
 
Gerda Camron- van Bentum en Tom Ankersmit (coördinatoren)  
 
Hopelijk vanaf maart weer een eenvoudige warme maaltijd,                                                                                                                     

2 x in de maand om 16.00 uur op de zondagmiddag. (Zie 

verderop in deze nieuwsbrief!) 

14 en 28 maart, 11 en 25 april.  

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 
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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. 

Aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.        www.inloophuisdeparasol.nl 

 

 

 

 

 

              

  

NB. Tijdens de wintermaanden kan het in de tent (ondanks de straalkachels) 

toch te koud zijn. Omdat in de zaal maar plaats is voor een maximum van 10 

bezoekers, kan het voorkomen, dat bezoekers niet meer kunnen worden 

toegelaten! We hopen, dat we weer vlug een zonnige lente kunnen 

meemaken! 

Programma van 1 januari tot en met 30 april 2021. 

Er zijn vanwege de Corona geen themaochtenden, dus ook geen nieuwjaarsreceptie. 

Ook worden (voorlopig) in januari en februari geen activiteiten en maaltijden 

georganiseerd. 

                                                                                                                                   

Activiteiten: Kosten € 3.00 per keer.                                                                                                     

5 maart:   Werken met blauwe druifjes. 
19 maart:   Paassfeer in weckpot of omgekeerde groentepot. Iets om bij stil te staan. 

2 april:   Paasschikking van diverse materialen. 

16 april:   Insectenhotel, voor onze zoemende vriendjes met natuurlijk materiaal. 

30 april:  Uitbundig bloemschikken, zelf iets meenemen van thuis of kringloop.  
 

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                                                                                                         

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die 1 of 2 keer in de maand 

ons team willen versterken.  

 


