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September t/m december 2018.
Van de voorzitter,
De warme zomerperiode ligt nu achter ons. Enkele
regenbuien hebben ons en het gewas verfrist. De
vakanties lopen teneinde en zo verzeilt iedereen weer
in zijn of haar dagelijkse routine. De Parasol heeft
normaal doorgedraaid en we hebben volop kunnen
genieten van het terras.
Onze aandacht wordt nu gericht op de Burendag, die
we op 21 september a.s. gaan houden. Er ligt een
mooi programma klaar.
Er zijn momenteel goede kontakten met het bestuur
van de wijkverenging Ermelo-West en dat kan
resulteren in nog meer aan- en inloop bij de Parasol.
De uitnodigende borden aan de Oude Telgterweg laten
zien waar we zitten. Het is niet te missen!!
Op de drie jeu-de-boules banen kan er gezellig en
enthousiast gespeeld worden. We treffen elkaar vast
wel in de periode die voor ons ligt!
Hans Ego, voorzitter Stichting Inloophuis de Parasol.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieve mensen, wat hebben we een bijzondere zomer dit jaar, voor de één heerlijk die warmte,
voor de ander misschien toch wat te heftig.
Velen hebben toch de weg naar de Parasol gevonden deze zomer.
Hopelijk kunnen we nog wat jaartjes blijven op deze locatie, het zou toch wel erg jammer zijn als we
tussen nu en een paar jaar hier weer weg moeten, we blijven moed houden voor de toekomst.
De herfst staat weer voor de deur, ook daar kunnen
we weer blij van worden. In de Parasol zal er dan weer
volop te doen zijn met o.a. de activiteiten,
themaochtenden en de breiochtenden.
We merken dat het goed is dat de warme maaltijd weer
terug is; het is fijn om samen een heerlijke maaltijd te
nuttigen.
We nodigen iedereen uit om bij “De Parasol” te komen
voor de gezelligheid, een goed gesprek en
de lekkere koffie/thee met koekje.
Voor allen een mooie herfst toegewenst en vergeet niet
te genieten van elkaar en van onze gezamenlijke
Parasol, weet dat je welkom bent!
Coördinatoren: Tom Ankersmit en Gerda Camron-van Bentum
HELAAS: Met ingang van 1 januari 2019 zullen de kosten van de activiteiten en de maaltijden
met € 0,50 worden verhoogd i.v.m. de stijgende kosten van materialen en ingrediënten.
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

Kom eens langs en neem iemand mee.

Iedereen is van harte welkom!
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Burendag

op vrijdag 21 september 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Thema voor deze dag: Multi Cultureel Ontmoeten en Proeven.
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uur:
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Koffie / Thee met taart.
Workshop Bloemschikken.
Drankje / hapje.
Javaanse soep + broodje.
Gezellige accordeon muziek.
Jeu de Boules, div. spelletjes.
Multi Culturele hapjes.

De hele dag verkoop op onze minimarkt, van o.a. bloemen,
jam en allerlei handgemaakte artikelen, tevens een verloting waarbij het altijd prijs is.
Activiteiten: Kosten € 2.50 per keer. Graag gepast betalen!!!
Vrijdag 14 september: Een vrolijk bloemenarrangement in een kalebas of pompoen.
Vrijdag 21 september: Burendag, voor wie dat wil staat er een kop en schotel en bloemen klaar
om een bloemstukje in te maken, zie verdere informatie onder
“BURENDAG IN DE PARASOL” in dit blad of op de posters.
Vrijdag 5 oktober:
Bloemstukje maken in teken van de week van de eenzaamheid,
dit bloemstukje gaan we aan familie of gasten weggeven.
Vrijdag 19 oktober:
Een mooi houten opbergkistje beplakken we met speciaal papier.
Vrijdag 2 november: Op een boomstronk, maken we van natuurmaterialen en bloemen een
fantastisch decoratie.
Vrijdag 16 november: Sieraden met fietsbanden en vilt maken we een mooie ketting of armband.
Vrijdag 30 november: Maken we een prachtig Adventsbloemstuk,
(graag een langwerpige schaal bijv. cakeschaal mee nemen).
Vrijdag 14 december: Van natuurlijk materiaal zoals hout en dennenappels maken we een ster.
Vrijdag 21 december: Kerstcreatie door ronde oase en piepschuim met bloemen, blaadjes, stof e.d.
te decoreren. (Graag een diepe ronde schaal meenemen).
We hebben de volgende gratis themaochtenden gepland:
Woensdag 5 september: Dhr. H. van Emaus dia presentatie over tuinenreis Schotland.
Woensdag 3 oktober:
Spreekster Mevr. A. Verbaan i.v.m. week van de eenzaamheid.
Woensdag 7 november: Dhr. Hans Stam, dia’s + verhaal fietsreis naar Santiago Compostella.
Woensdag 5 december: Dhr. H. Tabak, Ruiken en proeven van St. Nicolaasfeest.
Elke laatste woensdag van de maand gaan we gezellig samen breien.
De activiteiten vinden plaats tijdens de gewone
openingstijden. Opgeven hoeft niet.
Woensdag 26 september: Breiochtend, tevens
diapresentatie over het overhandigen van de dekens in
Bulgarije; Dhr. B. van de Berg van Stichting Mission
Possible vertelt over Bulgarije en het nieuwe project in
Armenië.
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
14.00 uur – 16.00 uur.
Een eenvoudige warme maaltijd zondag om 16 uur op: 9 september, 23 september, 14 oktober,
28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december en 23 december.
Kom voordien gezellig samen iets drinken en een praatje maken.
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. Het menu hangt in de Parasol en staat op de website:
www.inloophuisdeparasol.nl

