Nieuwsbrief nr. 30
Inloophuis De Parasol

Oude Telgterweg 203, 3853 PG Ermelo
redactie: info@inloophuisdeparasol.nl

Mei t/m augustus 2018.
Van de voorzitter,
De afgelopen maand bestond “De Parasol” 10 jaar.
En dat is, met veel belangstelling, groots gevierd.
Vele oude bekenden hadden de weg naar ons nieuwe
onderkomen gevonden.
Er was een mooi feestprogramma in elkaar gezet.
Herman Tabak hield op de woensdag een informatief
kruidenverhaal en zondagmiddag werd met een chinees
buffet het jubileum afgesloten.
10 jaar “De Parasol”, waar blijft de tijd!!
In de afgelopen 10 jaar heeft “De Parasol” haar
bestaansrecht in Ermelo-West duidelijk bewezen.
De belangstelling is nog steeds groeiende.
De “brei”-groep is aldoor enthousiast bezig en laten we de
fanatieke jeu-de-boules spelers ook niet vergeten.
Al met al kunnen we ons gelukkig prijzen met de gang van
zaken. Gesteund door een grote groep vrijwilligers en
baanbrekende coördinatoren kunnen wij de toekomst met
vertrouwen tegemoet zien.
Hans Ego, voorzitter Stichting Inloophuis de Parasol.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een nieuwe lente……. een nieuw geluid!
Ja, want we gaan in de Parasol weer warme maaltijden verstrekken.
Onze koks kwamen met dit voorstel na zo’n half jaartje in onze kleine keuken gewerkt te hebben.
Zij zijn inventief en beleven plezier aan het verzorgen van een warme maaltijd. Na hun voorstel
hebben wij hierop een aantal vragen
aan onze gasten en vrijwilligers van de
zondag voorgelegd. Een unaniem beeld
gaf aan, graag de openingstijden te
verschuiven, en een warme maaltijd
wordt door onze gasten zeer
toegejuicht. Vanaf 1 juni willen wij dit
dan ook realiseren.
Verderop in de Nieuwsbrief vindt u de
nieuwe openingstijden.
We hopen weer op een mooi voorjaar
en een dito zomer, zodat we weer veel
van ons prachtige terras gebruik
kunnen maken. Welkom!!!
Gerda Camron-van Bentum en
Tom Ankersmit (coördinatoren)
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, Herderlaan 37, 3851 BC Ermelo.
Aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
www.inloophuisdeparasol.nl
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Activiteiten: Kosten € 2.50 per keer. Graag gepast betalen!!!
Vrijdag 4 mei:

Vrijdag
Vrijdag

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

Macramé plantenhangers.
We gaan een plantenhanger knopen op een
creatieve manier. Graag een wat grotere glazen
pot mee te nemen.
18 mei:
We schikken een ”zin in de zomer sorbet”
graag een “wijduit lopend” sorbetglas meenemen.
1 juni:
We maken een creatieve 'Dromenvanger'
van wol, veertjes, linten en dergelijke.
Tijdens de nacht worden nare dromen
gevangen in het ‘web’ van een dromenvanger.
Volgens legende glijden ze er in de morgen af
en drogen ze op in de ochtendzon.
Fijne dromen vinden ongehinderd hun
doorgang in het centrum van de dromenvanger.
15 juni:
Genieten van een high tea met bloemen,
graag een kop en schotel meenemen.
29 juni:
Schilderen in de buitenlucht! Bij mooi weer gaan we buiten een echt kunststuk
maken met diverse materialen zoals schelpen, touw, kralen en natuurlijk allerlei
kleuren verf. Bij slecht weer verplaatsen we het naar binnen.
13 juli:
We maken een bonte schikking met plukbloemen.
17 augustus: Geef iemand eens een koekje van eigen deeg cadeau!!

We hebben de volgende gratis themaochtenden gepland:
Woensdag 2 mei: Voorlichting door MEE Ermelo.
Woensdag 6 juni: Anneke Tuinema komt vertellen over haar stichting Support CSA Trust,
die zich inzet voor onderwijs van de kinderen van kastelozen in India.
Elke laatste woensdag van de maand gaan we gezellig samen breien.
De activiteiten vinden plaats tijdens de gewone openingstijden. Opgeven hoeft niet.
Openingstijden De Parasol:
Woensdagmorgen 10.00 uur – 12.00 uur.
Donderdagmiddag 13.30 uur - 15.00 uur.
Jeu de Boules, bij slecht weer binnenspelletjes.
Vrijdagmorgen
10.00 uur – 12.00 uur.
Zondagmiddag
12.00 uur – 14.30 uur.
Vanaf 1 juni:
Zondagmiddag
14.00 uur – 16.00 uur.
Daarna twee maal per maand een eenvoudige warme maaltijd.
Zoals jullie waarschijnlijk al gelezen hebben, gaan we tot genoegen van
velen per 1 juni weer 2 x per maand een warme maaltijd aanbieden.
Daarom zijn de openingtijden vanaf 1 juni anders dan we met de lunch
gewend waren. We denken, dat de openingstijd op zondag om 14.00
uur en de maaltijd om 16.00 uur weer heel snel ‘gewoon’ zal zijn.
De tweede en vierde zondag van de maand mei is er een uitgebreide lunch,
vanaf 1 juni weer een eenvoudige warme maaltijd. Om ongeveer 16 uur.
U kunt u opgeven tot vrijdag 12.00 uur, voorafgaand aan de maaltijd in de Parasol.
Graag bij opgave en gepast betalen. Wij hebben plaats voor 20 gasten en vol is vol!
De kosten zijn slechts € 3,00. De lunch is om 13.00 uur.
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!

