
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 

Een nieuwsbrief, waarin u wordt bijgepraat over onze plannen voor het komende seizoen. 
Het is op dit moment ‘hartje zomer’. Onze coördinatoren, Gerda en Tom zijn echter al 
volop bezig met plannen voor het nieuwe seizoen van de Parasol. 

Een (in)spannende tijd, niet alleen vanwege die voorbereidingen maar ook omdat we nog 
dit jaar ons nieuwe onderkomen, De Vleugel, in gebruik willen nemen. De bouw vordert! 
Begin juli kwamen we met veel vrijwilligers van de Parasol en andere gebruikers bij 

elkaar om die vorderingen met eigen ogen te zien. De Vleugel, het ziet er al veelbelovend 
uit. Nog lang niet klaar maar wel is duidelijk dat er straks een prachtige accommodatie 
staat, waar Gerda en Tom met alle vrijwilligers, straks veel bezoekers kunnen 
verwelkomen. Ik kijk reikhalzend uit naar het moment, dat wij daar onze intrek kunnen 
nemen. Waarschijnlijk geldt dat nog veel meer voor de mensen, die al jaren bij de 
Parasol betrokken zijn. Geweldig, dat wij straks, dankzij 
medewerking van o.a. de provincie en gemeente, 
kunnen beschikken over een accommodatie, die hopelijk 
jaren ‘inloophuis’ zal zijn voor menig inwoner van 
Ermelo. Weet, dat je welkom bent, wees onze gast. Ook 
als je niemand kent, weet dat je welkom bent! 

Wout Lourens, voorzitter      

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

Ja, het gaat nu echt gebeuren!  

Het gaat nu echt gebeuren, “De Parasol” gaat eindelijk landen. Na een vlucht van 14 
jaar, via “De Leemkuul”, Korfbal Vereniging Ermelo, de zalen van de Westerkerk, dan 
eindelijk “De Vleugel”. Hierin hopen we samen met de Wijkvereniging West, Welzijn 

Ermelo en anderen, de wijk levendig te maken en te 
houden. Als Parasol nodigen wij u dan ook van harte uit 
voor een gratis kopje koffie/thee en koekje, een 
gesprek, spelletje, creatieve ochtenden en 
themabijeenkomsten, of samen eten. Onze vrijwilligers 
staan voor u klaar! Laten we er met elkaar voor zorgen 
dat “De Vleugel” niet vleugellam wordt. In november 
hopen wij te kunnen verhuizen. 

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 september tot en met december                                                                                                               
 

Themaochtenden, gratis. 
 
Burendag op vrijdag 23 september van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Koffie / thee + zelfgemaakte taart, crea activiteit, verloting, de hele dag een buitenmarkt 
met diverse kramen. 
Woensdag 7 september: Anneke en Piet Jan Tuinema komen vertellen over hun stichting 
CSA Trust. 
Woensdag 5 oktober: Hans Stam met foto’s en verhaal: Fietsen langs de Limes naar 
Hongarije. 
Woensdag 2 november: Gert Schuurman komt vertellen over landgoederen.  

Vrijdag 2 december: Sint Nicolaasfeest. 
 

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

2 september 2022: Een dienblad opleuken met mozaïeksteentjes. In deze bijeenkomst 
starten we met het dienblad; op 30 september is het vervolg.  
30 september 2022: dienblad mozaïeken. In deze bijeenkomst wordt het dienblad 

afgemaakt!  
21 oktober: maisschaal met bloemen. 
4 november 2022: Stolp van kippengaas.    
18 november: Herfst op hout.  
16 december 2022: Kerst- spektakelstuk.   
We werken met een aanmeldingslijst. 
 

                                                

  

Een eenvoudige warme maaltijd zondag om 16.00 uur op: 
4 en 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november en 11 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 € 4,-                                                                                                                   

Het menu hangt in de Parasol en staat op de website:  www.inloophuisdeparasol.nl   
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