
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, Tuinfluiterstraat 117, 3853 WE, Ermelo.  
Aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.                  www.inloophuisdeparasol.nl 

 

------------------------------------------------------------ 
Van de voorzitter 
 
Wat was iedereen blij toen we eind februari dachten alle beperkende maatregelen 
vanwege Corona achter ons konden laten. Echter, ineens was er een oorlog en dit keer 
behoorlijk dichtbij. Rusland viel Oekraïne aan. Wat een schrik, miljoenen op de vlucht 
naar buurlanden. Ook naar Nederland komen er langzaam steeds meer. Bijna tachtig jaar 
geen oorlog meegemaakt in Europa en dan ineens is het toch weer angstig dichtbij, met 
veel gevolgen. Sterk stijgende prijzen vooral voor energie. We worden allemaal zomaar 
ineens wat armer. Voor mensen met weinig inkomen komt dit keihard aan. Laten we wat 
blijven betekenen, o.a. door ons inloophuis zoveel mogelijk open te stellen voor juist 

deze mensen. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. De bouw van ons 
nieuwe onderkomen, de Vleugel, gaat een dezer dagen van start. Nog voor het eind van 
dit jaar hopen we een gloednieuw onderkomen in gebruik te kunnen nemen. Wat kijken 
onze coördinatoren en vrijwilligers, maar niet minder onze gasten en ook ons bestuur 
daar naar uit! Daarnaast is het binnenkort Pasen, feest van de opstanding, nieuw leven. 
Samen op weg naar Pasen, samen op weg, de toekomst tegemoet. Ik wens onze gasten 
en vrijwilligers van harte toe dat zij juist door dit 
feest blijmoedig en vol vertrouwen in het leven 

kunnen staan. 

Wout Lourens, voorzitter St. Inloophuis de Parasol
      

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

Heeft u in maart ook zo genoten van het 
mooie voorjaarsweer? 

Het was een warm welkom na een regenachtige periode en wat zijn we blij dat we weer 
zonder maatregelen in de Parasol elkaar kunnen ontmoeten. We zijn met volle energie 
begonnen met de Thema- en de Creaochtenden. Ook is er tijdens de Corona volop 

gebreid en gehaakt; er zijn alweer 18 kinderdekentjes overhandigd aan Mission Possible, 
ze zijn voor Bulgarije. Er is een actie gehouden voor de bouw van de Vleugel, het nieuwe 
wijkcentrum, fijn dat de Parasol daar ook een steentje aan kon bijdragen. In de loop van 
de zomer zullen er vast nog meer acties gepland worden, de Parasol doet dit samen met 
de Wijkvereniging West. We hopen op een mooie zomer, zodat we vaak gezellig buiten 
kunnen koffie / theedrinken. Loop gerust binnen of schuif buiten aan bij onze grote 
tuintafel. Het inloophuis De Parasol wenst iedereen een fijne mooie zomer toe in goede 
gezondheid; de vrijwilligers zullen er zijn om u hartelijk welkom te heten.  

Coördinatoren:  

Gerda Camron- van Bentum en 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    
   Donderdag:   Jeu de Boule                                                                                                      
   13.30 uur  -15.00 uur  

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Programma van mei t/m augustus                                                                                                               
 
Themaochtenden, gratis. 
 
Woensdag 4 mei: Hans Stam met Fietsen rond de Zuiderzee. 

woensdag 1 juni: Margrieta Hilz vertelt over het Hospice. 
woensdag 6 juli:  Elmi Jamaal vertelt over de Jamaalfoudation. 
 

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

6 mei: bloemschikken, glazen bol met bloemen. 
20 mei: plank met spijkerbroekzakken, crea/plank om gereedschappen bij de hand te 
hebben. Wij zorgen voor hout, graag zelf zorgen voor spijkerbroekzakken. 
3 juni: bloemschikken, bloemen High Tea. 
17 juni: bloemen van eierdozen: we maken bloemen op een steel of kleine krans. 
22 juli: crea smeersels en geurtjes van rozenblaadjes. 
19 augustus: bloemschikken, creatief met bloemen. 
We werken met een aanmeldingslijst. 
 
 

                 
       

 
Een eenvoudige warme maaltijd zondag om 16.00 uur op: 

8 en 22 mei, 12 en 26 juni, 10 en 24 juli, 7 en 21 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 € 4,-                                                                                                                   
Het menu hangt in de Parasol en staat op de website:  www.inloophuisdeparasol.nl 
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