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Mei tot en met augustus 2021.
-----------------------------------------------------------Gerda onderscheiden!
De morgen voor Koningsdag is onze coördinator Gerda door de burgemeester
van Harderwijk onderscheiden als lid van de Orde van Oranje Nassau. Ze werd
geroemd voor haar activiteiten in Suriname, voor de Zonnebloem en ook voor
al haar activiteiten in en om onze Parasol.
Namens alle Parasollers van harte gefeliciteerd!
____________________________________________________
Van de voorzitter,
In deze bizarre tijd, waarin de wereld voor velen erg klein is geworden,
probeert menigeen te roeien met de riemen, die men heeft. Er wordt met groot verlangen uit gekeken
naar een betere toekomst, naar licht aan het einde van de tunnel, zoals veelal wordt gezegd.
Dit geldt ook voor De Parasol. Het slot zit er nog steeds op, terwijl er toch mooie dagen zijn geweest
om lekker in de zon te kunnen zitten en met elkaar te praten over alledaagse dingen en niet alleen
over corona.
De gemeente heeft aangegeven, dat de bouwactiviteiten t.b.v. het sportcomplex
pas in september te zullen starten. We kunnen, als alles meezit, toch nog de
gehele zomer blijven genieten van ons eigen “stekje”.
Inmiddels vinden er regelmatig gesprekken plaats met de Gemeente, het
bestuur van de Wijkvereniging Ermelo-West en de betrokkenen van de
Westerkerk om invulling te geven aan de “Dorpendeal”. De echte realisatie
hiervan kan pas plaatsvinden als de aanbouw bij de Westerkerk gereed is. In de
periode september 2021 en de totstandkoming van genoemde aanbouw is het
mogelijk onderdak te vinden bij de Westerkerk. Wij houden u op de hoogte!!
Veel sterkte bij alle ongemakken, die zich momenteel voordoen.
Hans Ego, voorzitter St. Inloophuis de Parasol.

Toch nog een zomer op ons huidige fijne plekje!
Na een koude winter in alle opzichten, geen Parasol, Corona, zieke mensen, zelfs een overlijden in
onze gasten kring. Wat verlangen we weer naar samen zijn!
Elkaar ontmoeten, dat kopje koffie, een spelletje en een stukje belangstelling voor elkaar.
Maar als het dan ook komt, of moeten we zeggen er is, dan op ons eigen fijne plekje.
We weten nu in ieder geval, dat we tot 1 september kunnen blijven.
Daar gaan we dan ook volop gebruik van maken. Toch hopen we nog op wat activiteiten,
zoals eten met elkaar, maar vooral elkaar ontmoeten!
Hopelijk zonder een nieuwe Lock Down, en in volle vrijheid.

Namens de Coördinatoren: Gerda Camron- van Bentum en Tom Ankersmit
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

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
De strokransen lagen klaar; daar wilden we met “groen" een Herfststuk opmaken, uitstellen,
dan maar een kerstkrans, uitstellen, dan maar een vogelvoerkrans, maar ook een Lente of
Paaskrans kon niet gemaakt worden, Corona houdt de poorten gesloten, en iederéén staat te
popelen om onze “Parasol" weer tot een gezellig en bruisend inloophuis te maken; hopelijk
mogen we er snel letterlijk weer inlopen.
Er werden kleine attenties uitgedeeld, dapper door gehaakt,
gebreid en gespaard, bezoekjes, een appje of belletje gedaan.
Op 1 April begonnen we weer met Jeu de boules,
met mondkapjes, buiten en op afstand, het heerlijke begin is er!!
Hopelijk héél gauw tot ziens, als vanouds
want we missen alles en iedereen!!
Marina en Henk-Jan

Programma van 1 mei tot en met 31 augustus 2021
Activiteiten: Kosten € 3.00 per keer.
21 mei: Voorjaarscreatie gaas met fietsband, een creatieve bloemenpracht.
4 juni: Zelf oude spulletjes meebrengen. ( b.v. iets van de Kringloop )
18 juni: Insectenhotel maken van wijnkistje.

Maximaal 6 deelnemers.
Vooraf opgeven in de Parasol gezien de
omstandigheden rondom Corona.
We werken met een aanmeldingslijst.

Een eenvoudige warme maaltijd zondag om 16.00 uur op:
23 mei, 13 en 27 juni, 11 en 25 juli, 8 en 22 augustus.
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

Kom eens langs en neem iemand mee.

Iedereen is van harte welkom!

