
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. 
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Januari tot en met april 2022. 
  

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

Van en …..over de nieuwe voorzitter. 

Vanaf 1 september ben ik de nieuwe voorzitter van inloophuis de Parasol. Mijn naam is 
Wout Lourens, getrouwd en woonachtig in Ermelo (Horst). In het verleden heb ik al veel 
leidinggevende functies gehad, op dit moment heb ik nog meerdere bestuurlijke functies 
op het sociale vlak. Voel me zeer betrokken op sociaal gebied, hoop me daarom ook vol 
in te kunnen zetten als voorzitter van inloophuis de Parasol. Mijn hoop is op een goede 

samenwerking met bestuur en coördinatoren. Zal me inzetten om het inloophuis verder 
uit te bouwen tot dé ontmoetingsplek, primair voor Ermelo West, maar daarnaast voor de 
inwoners van heel Ermelo. Zal me af en toe laten zien in de Parasol om zo ook kennis te 
maken met de gasten en de activiteiten, die er plaats vinden, om elkaar zo ook beter 
leren kennen. Kortom, ik zie er naar uit om samen met jullie ervoor te zorgen, dat de 
Parasol een waardevolle, gastvrije ontmoetingsplek is en zal blijven. Hopende, dat de 
beperkte lockdown spoedig weer tot het verleden zal 

behoren. Voorts wens ik eenieder al het goede voor het 
nieuwe jaar, veel heil en zegen!                                          

Wout Lourens, voorzitter St. Inloophuis “De Parasol”. 
         

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

Toch wordt het weer lente! 

Als we dit schrijven, zitten we in een periode, waarin we weer in de greep van corona 
zijn. Waarin we besluiten om openingstijden aan te passen, en om nog voorzichtiger te 
worden dan we reeds waren. Maar laten we nu onze hoofden hangen? Nee hoor, we gaan 
plannen maken, hopelijk voor een mooi nieuw jaar. Vooruitkijken, want het wordt vast 
weer lente! Kijk maar naar onze komende activiteiten, naar de maaltijden, de thema 
ochtenden, of gewoon een kopje koffie of thee. En als we naar buiten kijken, zien we 
vast alweer de eerste lenteboden, Welkom! 

Coördinatoren: 

Gerda Camron- van Bentum 

Tom Ankersmit                                                                                                 
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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                                                                                                         

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 

 

 
 

 
                                                                                                                   
 

Themaochtenden, gratis. 
 
5 januari: de nieuwjaarsreceptie. 
2 februari: Gert Schuurman over Staverden en zijn Edelherten. 
9 maart: Henny van de Ham van de Wijngaard Telgt met een kleine proeverij. 
6 april: Gerande Sikkema van St. Mission Possible over hun projecten in Bulgarije en 
Armenië (daar gaan onze gebreide dekens naar toe). 
 

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

Het doorgaan van de activiteiten is afhankelijk van de                                             

ontwikkelingen rondom Corona. 

14 januari: Bloemenkrans voor de vogels en ons zelf..... 
28 januari: Een onderzetter door vlechtwerk van fietsbanden juist in deze tijd van 
duurzaamheid. 
11 februari: Berkenmatjes met blauwe druifjes.  
25 februari: Zeepketting! Een zeepkettinghanger naar eigen invulling. 

11 maart: Feestweek, dus feestelijk Biedermeiertje. 
25 maart: Paassfeer in een weckpot: 
Stilleven voor Pasen in een weckpot of in een omgekeerde glazen pot. Even stil staan 
8 April: Paasfeest op een etagère. 
22 april: Schelpenmobiel met eigen creatie, te gebruiken als windgong of als decoratie. 
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: 

9 en 23 januari, 6 en 20 februari,                                                                                            

6 en 20 maart, 10 en 24 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 € 4,-                                                                                                                   
Wij hebben plaats voor maximaal 14 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 

Programma van januari tot en met april 2022  
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