
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 
 

Gerda Camron herinnerde mij aan mijn toezegging voor de nieuwsbrief een voorwoord te 
schrijven. Ben soms te druk en dan kun je zomaar iets vergeten! Wat lijkt het overigens 
alweer gewoon, dat we gezellig in de huiskamer van de Vleugel kunnen vertoeven. Voor 
mij voelt het nog wel een beetje nieuw, ik kom er niet elke dag. Maar voor de 
coördinatoren, de vrijwilligers en ook voor de gasten voelt het, denk ik, al veel 
vertrouwder. En dat is een goed teken! Het is een prachtig gebouw! 
Het is al weer een aantal weken geleden, dat we Open Huis van “De Vleugel” hadden, op 

12 november. Honderden mensen zijn toen een kijkje komen nemen! Heel fijn dat er 
zoveel belangstelling was. Ook de nieuwe keuken is een aanwinst, de koks maken er 
graag gebruik van. In december Sint-Nicolaas en Kerstfeest. Ook daarvoor was de 
belangstelling groot. Bij zulke gelegenheden ontdek je hoe fijn het is dat we nu De 
Vleugel kunnen gebruiken voor onze activiteiten.  
Het is nog december 2022 als ik dit voorwoord schrijf. We gaan alweer snel richting het 
nieuwe jaar. De coördinatoren vertelden, dat er dan weer veel leuke activiteiten op het 

programma staan. Ik hoop dat steeds meer mensen ons inloophuis in de Vleugel zullen 
vinden om daar anderen te ontmoeten, zomaar even een gesprek te hebben of mee te 
doen aan een van de vele activiteiten die onze coördinatoren met hun vrijwilligers daar 
organiseren.  Weet, dat je welkom bent, wees onze gast. Ook als je niemand kent, weet 
dat je welkom bent!  
 
Wout Lourens, voorzitter   

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

Heerlijk vertoeven in onze nieuwe huiskamer                          
                  

Wat lijkt het alweer gewoon, dat we gezellig in de huiskamer van de Vleugel kunnen 

vertoeven; voor ons voelt het in ieder geval heel vertrouwt. We hebben erg genoten 
van het Open Huis van “De Vleugel” op 12 november; heel fijn dat er zoveel 
belangstelling was. Ook de nieuwe keuken is een aanwinst, de koks maken er graag 
gebruik van. Ze kunnen zich heerlijk uitleven, en als gast is het fijn om van hun 
kookkunsten te mogen genieten. We gaan alweer snel richting het voorjaar, er 
staan weer leuke activiteiten op het programma. Voel je welkom in “De 
Parasol” en vertel het anderen, hoe gezellig het in de huiskamer van “De 

Vleugel” is. De vrijwilligers staan klaar om u te ontvangen met een lekker 
gratis kopje koffie /thee en een koekje.  

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 januari tot en met april                                                                                                               
 

Themaochtenden, gratis. 

Vrijdag 6 januari: Nieuwjaarsreceptie.                                                             
Woensdag 1 februari: Lourens de Wolf van het Vakantiebureau komt vertellen wat er 
mogelijk is voor mensen met zorg om op vakantie te gaan.                               

Woensdag 1 Maart: Dick Boll komt een film vertonen over oud Ermelo in de jaren 1947, 
1954, 1958, 1967 en 1979.                                                                            
Woensdag 5 april: Wim v.d. Ven geeft een presentatie over zijn reis door Sikkim, India. 

Activiteiten: Kosten € 3,50* per keer. Graag gepast betalen.  

* Per 1 januari zullen de kosten voor een activiteit € 0,50 p.p meer bedragen. 

Vrijdag 13 januari: voorjaarstoef.                                                                        

Vrijdag 27 januari: valentijnscreatie, een schilderijtje met een knipoog naar Valentijn in 

je eigen creatie met gestanste figuurtjes of papierscheurwerk.                                                                                               

Vrijdag 3 februari: schoenendoos actie.                                                                           

Vrijdag 10 februari: vaasje versieren en vullen met bloemetjes.   

Vrijdag 24 februari: ook dit jaar blijven we de vogels juist verwennen.                   

Vrijdag 3 maart: schoenendoos actie.                                                                                                            

Vrijdag 10 maart: vrolijke bloemenhanger.                                                              

Vrijdag 24 maart: schattige Paaskonijntjes, we knutselen paaskonijntjes van wol.        

Vrijdag 31 maart: schoenendoos actie.                                                                                   

Vrijdag 7 april: Paasnest.                                                                      

Vrijdag 21 april: we vilten een vogeltje voor in huis                                                                                                                        

Vrijdag 28 april: schoenendoos actie.  

We werken met een aanmeldingslijst.  

  

Een eenvoudige warme maaltijd zondag om 16.00 uur op: 
8 en 22 januari, 10 en 24 februari, 5 en 19 maart, 2 en 23 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,-                                                                                                                   

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

http://www.inloophuisdeparasol.nl/

