
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, Wiekslag 6 3853BJ Ermelo.  
Aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  www.inloophuisdeparasol.nl                                   
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September tot en met december 2021. 
  

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

Mijn laatste voorwoord. 

Dit is mijn laatste bijdrage voor de Nieuwsbrief van de Parasol. 13 jaar mocht ik voorzitter van de 
Stichting “De Parasol” zijn. Een periode, waarop ik met veel plezier op terug kijk. In die 13 jaar heeft 
het inloophuis haar plek gevonden in Ermelo-West. Eerst in de Leemkuul, daarna op de Zanderij en nu 
in één van zalen van de Westerkerk. Ook dit is maar tijdelijk, want zodra de aanbouw bij de kerk 
gereed is (ik hoop dat dit binnen 1 ½ jaar gerealiseerd is) krijgt de Parasol een nieuwe, vaste stek. 
Vanaf deze plaats bedank ik de bestuursleden voor hun collegiale samenwerking. De vergaderingen 

vonden steeds in een gezellige sfeer plaats! Een woord van dank is ook op zijn plaats voor de 
coördinatoren Gerda en Tom. Jullie hebben fantastisch werk verricht, gebaseerd op vaak hele mooie 
ideeën. Daarnaast wil ik ook de vele vrijwilligers niet vergeten te bedanken. Vrijwillig maar niet 
vrijblijvend hebben zij zich voor de Parasol ingezet. Ik wens een ieder die bij de Parasol betrokken is 
een zonnige toekomst toe!  

Met hartelijke groeten,  Hans Ego, oud voorzitter                                                                                                                                                                                                                                

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

Eindelijk Geland 

Sinds 12 juli zijn we dan heel dicht bij onze definitieve plek geland.                                                                
Na de “Leemkuul” en de kantine van de Korfbalclub KCE nu de Westerkerk.                                                     
Nu nog de nieuwbouw, maar daar hebben we dan geen verhuiswagen voor nodig. Terug in het midden 

van de wijk West, daar waar een Inloophuis eigenlijk ook thuis hoort. Na een paar 
hectische weken, waarin we ook nog ons uitgestelde 12 ½ jarig jubileum 
vierden, konden we onze gasten ontvangen en weten ook zij waar ze aan toe 
zijn. In de eerste weken na de start zagen we naast al onze oude bekende 

gezichten ook al de nodige nieuwe gezichten. Welkom allemaal; we gaan er 
weer een mooie tijd van maken! 

Coördinatoren: Gerda Camron- van Bentum en Tom Ankersmit                                                                                                             

 
 
 
 

Burendag vrijdag 24 september 

Dit jaar op een nieuwe plek het voorplein van de Westerkerk en in samenwerking met de 
Wijkvereniging West. Maar wel met wat oude tradities, namelijk een markt met kramen van 
o.a. de “Bloemenhof” van ‘s Heerenloo, de stichting CSA Trust, Stichting Materra, een 
boekenkraam en mogelijk nog andere. Ook onze verloting (Altijd Prijs) zal er weer zijn. Er is 
koffie en thee in de Parasol. Er kunnen zowel binnen als buiten spelletjes gedaan worden. En 
als we daarmee klaar zijn staat de poffertjeskraam van de Wijkvereniging klaar. Het geheel is 
van 10.00 t/m 19.00 uur. Welkom! 
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  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   
   Maandag:      Spelletjesmiddag                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
Programma van september tot en met december 2021 

                                                                                                                                               
Themaochtenden, gratis. 

1 september:  Wim van der Ven neemt u mee op reis door Marokko. 
6 oktober:      Ad de Kort vertelt over de Dorpendeal. 
3 november:   ANWB Automaatje uitgelegd door Corien Benard. 
1 december:   St Nicolaasfeest. 
 

Activiteiten: Kosten € 3.00 per keer. Graag gepast betalen.  

Het doorgaan van de activiteiten is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona. 

10 september: Een knijperkrans beplakken of verven. 
24 september: Burendag, maak een fleurige theepot om een theeglas heen. 
8 oktober:       Duurzaam linnentasje op eigen creatieve wijze bestempelen. 
22 oktober:     Herfstplateau op tafel. 
12 november:  Help de vogels de winter door. 
26 november:  Droogbloemen op hout. 

10 december:  Eigen kerstballen voor in de kerstboom. 
17 december:  Kersttaart, dennenappels rondom. 
 

Maximaal 8 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: 

5 en 19 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november en 5 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 12 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!                              

Wij kunnen nog vrijwilligers gebruiken, houd je van mensen en wil je een paar keer 

per maand iets doen voor een ander? Dan is dit misschien iets voor jou. 

http://www.inloophuisdeparasol.nl/

