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Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale
functie in het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en
gezond met beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander
land integreren makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar
en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een
groot verlies vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We
vragen u dan ook het intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze
instelling door kan gaan met het uitvoeren van zowel educatieve als sociale
activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten goede komen.

De Parasol moet blijven!!

1128 Handtekeningen

DE PARASOL
Bijgaand reacties van cursisten van De parasol op de vraag:
(reacties zijn overgenomen van de originele ingediende reacties)

Waarom volgt u een cursus bij De Parasol?
Voor veel deelnemers is De Parasol meer dan de cursus volgen.
Bijvoorbeeld een plek om mensen te ontmoeten, om in beweging te blijven, om je te blijven
ontwikkelen.
Hoe is dat voor u? Wilt u dat hieronder beschrijven?
We willen al die redenen verzamelen en aanbieden aan de Gemeenteraad, zodat de raadsleden
kunnen lezen dat De Parasol meer biedt dan een aantal cursussen.
De Parasol betekent voor mij:
Al ruim 15 jaar betekent De Parasol voor mij een plek om mensen te ontmoeten, elke donderdag ga
ik met veel plezier naar Keramiek. Leuke mensen, creatieve mensen en een fijne sfeer. Ik blijf bij wat
kunst betreft, heel belangrijk voor mij. In het jaar van aandacht voor eenzaamheid van de ouderen
kan en mag dit niet stoppen bij De Parasol.

Mijn eenzaamheid is afgenomen, ik heb het nodig voor mijn sociale contacten. Laagdrempelig en
betaalbaarļhoor bij de minima en ben arbeidsongeschikt). Een stop buiten mijn huis!

Laagdrempelig, betaalbaar en de gelegenheid om nieuwe ervaringen op te doen op het gebied van
ontwikkeling en ontmoeting!

Een plaats waar mensen elkaar ontmoeten met een gelijke interesse. Voor mij betekent een cursus
Engels niet alleen een taal leren. Taal is meer: taal verbindt mensen, communiceren met elkaar, mee
doen met anderen, geen sociaal isolement.
Het is een taak voor de gemeente Veldhoven om deze cursisten een plaats te bieden waar ze zich
kunnen scholen, waarbij laagdrempeligheid en betaalbaarheid een voorwaarde is. Onze cursusgroep
telt 5 nationaliteiten: Marokkaans, Pools, Iraans, Bulgaars en Nederlands. Taal is wat ons bindt, taal
geeft ons de mogelijkheid om samen te communiceren. In onze cursusgroep zijn er cursisten die al 4
jaar trouw komen, beste gemeente Veldhoven u kunt ons toch niet in de kou zetten. Nogmaals taal
verbindt en daarom is het ontzettend belangrijk dat De Parasol overeind blijft.
De gemeente Veldhoven vormt samen met de omliggende gemeenten Brainport Eindhoven, een
regio met veel expats van diverse nationaliteiten. Gemeente Veldhoven neem uw
verantwoordelijkheid en laat aan Brainport Eindhoven zien wat u doet voor De Parasol.

De gelegenheid om binnen het eigen dorp cursussen te kunnen volgen en mensen te kunnen
ontmoeten. Niet vele kilometers verder buiten het dorp wat voor heel veel mensen echt een
probleem is. Als De Parasol verdwijnt, gaat er iets heel belangrijks verloren voor de Veldhovense
bewoners.

De Parasol is voor mij een plek dicht bij huis en tegen een betaalbare prijs waar ik mijzelf kan
ontwikkelen en kan uitdagen. Door de verschillende cursussen kan ik mijn Spaans verbeteren.

Een plek waar al jarenlang goede Spaanse lessen volg.

Een plaats om te leren, in mijn eigen omgeving Valkenswaard(Draaikolk) is al gesloten; laat dit niet
gebeuren voor De Parasol.

Een plek om tegen betaalbare prijzen me te blijven ontwikkelen en nieuwe mensen te ontmoeten;
laagdrempelig onderwijs is belangrijk!!

Educatie voor de kleine portemonnee, hier leren kenniswerkers Nederlands zodat zij kunnen
participeren in de maatschappij.

Dicht bij huis een taal leren; hobby en studie in een.

Laagdrempelig onderwijs in Veldhoven, als je voor Veldhoven bent dan ben je voor dit type
onderwijs!

Een mogelijkheid tot educatie op een relaxte manier met mede-Veldhovenaren.

Zeer leerzaam, mensen ontmoeten en zeer goede leerstof.

Ik volg een cursus Spaans met veel plezier. Deze wil ik graag afmaken met onze gezellige klas!

Contact met mede-Veldhovenaren, me op allerlei fronten ontwikkelen, gezelligheid, verbinding en
ontspanning.

Een fijne en leuke plek om interactief een nieuwe taal te leren. De lessen zijn gezellig en leerzaam.
Doordat het klassikaal is leer ik meteen nieuwe mensen kennen. Een vertrouwde plek!

Laagdrempelig onderwijs.

Alles! Het maatschappelijk belang is groot Ontwikkelen van jezelf, scholing en mensen ontmoeten.
Eenzaamheid tegengaan, sociale aspect.

Een educatief centrum waar ik cursussen volg die nodig zijn voor het werk, daarnaast aan
taalontwikkeling doe. Bovendien een grote sociale functie heeft.

Hier volg ik cursussen die zowel sociaal als wel voor mijn werk belangrijk zijn.

Persoonlijke ontwikkeling, contact met mensen, ontwikkeling van creativiteit.

Het is de eerste keer dat ik hier een cursus volg; zeer de moeite waard! Verlies voor Veldhoven als
het niet voort kan blijven bestaan.

Een keer per week tot rust mogen komen zodat ik de rest van de week weer aan kan. Lekker dicht bij
huis; dat kan ik volhouden.

De mogelijkheid tot scholing in de buurt.

Ontspanning, talen leren.

Een plaats waar ik mezelf kan ontwikkelen.

Een plek waar ik creatief kan zijn. Vooral fijn voor mij als oudere omdat De Parasol makkelijk
toegankelijk is, ruime parkeergelegenheid, goed verlicht, lift. Een fijne plek om mensen te
ontmoeten, zeker als je alleen thuis over blijft.

Volwasseneneducatie om creatief op een gezellige en leerzame manier bezig te zijn.

Wij zijn net verhuisd. De Parasol was makkelijk te vinden. Bericht in de krant, Internet; snel weer
nieuwe mensen ontmoet. Voel me weer wat meer thuis in mijn nieuwe omgeving met een fijne
nieuwe creatieve schilderbezigheid. Nieuwe sociale contacten.

Alles! Ontwikkelen van jezelf, scholing. Eenzaamheid tegengaan!! Bedrijven zijn ook niet blij met het
wegvallen van cursussen voor bijvoorbeeld de talen.

Als oudere alleenstaande is het voor mij een wekelijks terugkerend leermoment en verleis het sociale
contact niet uit het oog.

Vlak bij huis met anderen die ook in de buurt wonen volg ik met veel plezier Spaanse les.

De plek voor creativiteit.

Iets leren wat ik nooit had verwacht. Contacten, fijn om naartoe te gaan.

Ontplooiing van mijzelf, gezelligheid, ontspanning, zelfvertrouwen. Uniek plekje met geweldige
mensen.
Een laagdrempelige culturele instelling met een sterke sociale component. De lessen worden
gegeven door goed opgeleide docenten en zijn professioneel. Taallessen voor anderstaligen is een
belangrijke taal. Waar moeten zij anders de Nederlandse taal leren om te kunnen integreren. Zou De
Parasol verdwijnen dan verdwijnt een kleurrijk stuk cultuur uit Veldhoven.
Dat ik goed Spaans kan spreken voordat ik er naar toe verhuis.

Een manier om mij verder te ontwikkelen na mijn pensionering.

Een plek waar ik op een plezierige manier werk aan ontwikkeling.

Een plek om personen met dezelfde interesse qua taal te ontmoeten in combinatie met de lessen!
Het is het 'dorpse' wat de kracht is van de Parasol. Laagdrempelig en toch professioneel. Dit wil
Veldhoven niet verliezen!

Dichtbij in een groep lessen kunnen volgen. Laagdrempelig, gezellig, grote keus aan leuke cursussen.

Gezellig samen komen, groot cursusaanbod. Al járen een begrip in Veldhoven!

De mogelijkheid om educatie te volgen, mezelf te ontwikkelen, sociaal contact om samen met
andere Veldhovenaren te leren 7 te ontwikkelen elke week contact.

De enige mogelijkheid om Spaanse les te volgen; is dichtbij (in Veldhoven): een begrip in Veldhoven
om andere lessen te volgen (zoals yoga etc). Een prima locatie.

Een fijne duidelijke cursus Spaans. Fijne lestijden, goede prijs.

De Parasol betekent heel veel!! Een plek om andere mensen te ontmoeten, me verderte
ontwikkelen, mijn kennis-ervaring en visie te verbreden, door de mogelijkheid om een cursus in een
andere taal te volgen en kennis te maken met de culturen waar die taal gesproken wordt.

De Parasol is een plek waar ik 's avonds iets nieuws kan leren, na mijn werk. Mijn vrouw en kinderen
hebben hier ook een cursus gevolgd. Ik vind het niveau goed en zou graag willen doorgaan.

Heerlijk naar de yoga gaan, waar ik al heel veel járen hier met veel plezier naar toe ga. En een fijne
groep waar leuke vriendschappen uitgekomen zijn.
Voor een nette prijs yoga lessen kunnen volgen.

Fijne yoga voor een gunstige prijs.

De Parasol betekent heel veel i.v.m. mijn cursus Spaans. Maar betekent ook veel voor anderen en
niet alleen voor cursussen maar óók als ontmoetingsplek!!
De Parasol betekent voor mij yoga lessen. Dankzij les in de Parasol sociaal leven opgebouwd in
nieuwe woonplaats Veldhoven.

De Parasol betekent voor mij wekelijks een uur heerlijk in en ontspannen met yoga al járen contact
met mijn mede-cursisten in dezelfde groep. Zou jammer zijn als dat niet meer kan!

Yoga lekker dicht in de buurt, met een bekende groep; ook voor de sociale contacten. Laagdrempelig
en voor veel mensen betaalbaar. Dit mag niet stoppen!!

De Parasol betekent voor mij yoga al meer dan 25 jaar om fit te blijven.

Ik volg cursus Spaans bij de Parasol te Veldhoven, terwijl ik in Eindhoven woon. Voor mij is het een
relaxte cursus om de prachtige Spaanse taal te leren. Lekker dichtbij met een gezellige groep
mensen.

De Parasol betekent voor mij om je te blijven ontwikkelen met het maken van keramiek.

Ontspannend bezig zijn met andere gelijkgestemden.

De mogelijkheid om mijn brains op een andere manier te gebruiken en te kunnen ontspannen na
hard werken bij een brainportbedrijf.

Ontspanning met andere mensen met dezelfde interesse, uitdaging om iets te doen wat je nooit
eerder deed onder positieve en deskundige begeleiding, terwijl het vooral betaalbaar is.

De Parasol betekent voor mij dat ik de lessen overdag kan volgen, in een relatief kleine groep. De
afstand van huis naar de Parasol is goed te doen. Al meer dan 5 jaar dezelfde lerares, die goed
bevoegd is om les te geven.

Lessen I cursus kunnen volgen dichtbij huis. Mensen ontmoeten en leren kennen uit mijn eigen
gemeente, sociale contacten, toegankelijkheid Parasol voor veel doelgroepen. Gevarieerd aanbod.
Maak al vele járen gebruik van aanbod Parasol.

Dat ik me kan ontwikkelen op een fíjne, laagdrempelige manier.
Een plek waar je samen met anderen je levensblijheid kunt vinden door het volgen van allerlei
cursussen die je als mens rijker maakt in je levensinvulling: van yoga tot taalcursus, van schilderen tot
kleien.

Vanwege de sociale cohesie die overal afkalft. Onze samenleving heeft plekken nodig waar we samen
kunnen komen. Dus de Parasol moet blijven!

Gezellig ontmoetingspunt, lichaamsbeweging door de yoga, wat gezondheid stimuleert.

Héél véél ontspanning al sinds 30 jaar. Hele fíjne teken/schilder lessen van bekwame docenten, met
goede sfeer. De yogalessen geven veel ontspanning en energie; de sfeer is supergoed, betrokken
medecursisten die vriendinnen zijn geworden. Zou een ramp zijn als deze voorziening zou stoppen,
negatief voor welzijn van veel mensen. Niet stoppen met subsidie dus s.v.p.l

Heel veel plezier, contact met anderen en ontspanning, blijf alsjeblieft Parasol!!

Yogamoment van rust voor lichaam en geest en voor de GEZONDHEID.

Ik kan mijn creativiteit kwijt.

Ontspanning met een kleine relatief vaste groep, waarbij je toch uitgedaagd wordt om uit jouw
"comfort zone" te gaan. De korte afstand is ook van belang.

Bezig zijn en in de avond wat anders dan de televisie. Ik verheug me elke week mijn medecursisten te
zien om gezellig en creatief bezig te zijn.

De Parasol betekent voor mij ontspanning, met iets heel anders bezig zijn. De Parasol biedt een
schilders cursus waarbij je je aan je werkstuk kunt wijden waardoor je je drukke leven even achter je
kunt laten mindfulness! Ook de sociale contacten zijn leuk vanwege de gemeenschappelijke
interesses.

Jezelf ontwikkelen en sociale contacten.

De Parasol betekent voor mij heel veel. Een creatieve en sociale ontmoetingsplaats in een prettig en
beschaafde omgeving.

In een prettige omgeving actief en stimulerend bezig zijn met gelijkgestemde mensen.

Samen met een vaste groep mensen creatief bezig te zijn. Met goede ondersteuning van de docent
ontwikkelen 7 bij leren in je hobby én fijne sociale contacten hebben.

Dichtbij huis studeren, laagdrempelig studeren.

Dichtbij huis een Spaanse taal leren in een gezellige groep!

De Parasol betekent voor mij een plek waar ik een nieuwe taal leer, voor sociale ontwikkeling,
gezelligheid en nieuwe mensen ontmoeten.

Sociale ontwikkeling en de taal voor de toekomst.

De Parasol betekent voor mij ontwikkeling Spaanse taal. We zijn met een leuke groep en willen dit
graag zo houden. Dichtbij huis, dus voor iedereen toegankelijk.

De Parasol betekent voor mij ontspanning en voor vele met mij ontspanning uit een isolement.

Italiaans leren en verbeteren, maar vooral ook een ontmoeting met medeleerlingen en leerkracht.

Een plek om mensen te ontmoeten en me te blijven ontwikkelen. Ook tegen eenzaamheid een goede
plek.

Zelfontplooiing, taal leren, samen met andere mensen.

Een belangrijke plaats om in ontwikkeling en bezig te blijven. Voor mij vooral in buitenlandse talen.

Als alleenstaande Veldhovenaar betekent De Parasol voor mij, naast het leren van een taal/Spaans
en Chinees, een ontmoetingsplaats voor sociale contacten. Over de afgelopen 12 járen heb ik vele
vrienden gemaakt.

Speciale Yoga wordt georganiseerd. Via De Parasol leer je mensen kennen en wordt je kring groter.

Een betere gezondheid door Yoga.

Heel veel!

Behalve Yoga ook een ontmoetingsplaats.

Er worden meerdere dingen gedaan bij De Parasol dus... je ku8nt altijd kiezen watje wil.
Aanbod van interessante cursussen.

Samenkomen, delen, harmonie.

Als verpleegkundige in de wijk kom ik veel mensen tegen die steeds meer alleen komen te staan.
Terwijl de maatschappij zo ingericht wordt dat wij steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen.
Bij de cursus Keramiek komen veel mensen van boven de 50 jaar. Dit betekend dat mensen werken
aan hun sociale, psychische en lichamelijke gezondheid! Dit is een voorwaarde om zelfstandig te
kunnen blijven wonen.

Meer dan alleen een cursus volgen. Sociale contacten, gelukkig niet digitaal! Al meer dan 10 jaar
samen mooie dingen maken.

Contacten. Samen met anderen gezellig leuke dingen maken. Heb zelf een oven maar kom om te
leren al 12 jaar trouw naar De Parasol.

Een uitdaging om te blijven ontwikkelen met Keramiek; onze sociale contacten zou ik node missen.

Hele fijne plek om samen met onze Keramiekgroep mooie objecten te maken.

Houd De Parasol overeind!!!

Een hele fijne hobbymorgen met leuke collega's h- docenten. Dat stopt zomaar?? Dat kan toch niet.

Heel veel sociale contacten. Al 15 jaar ga ik met heel veel plezier naar de les. Ik vind dat dit voor heel
veel mensen een grote teleurstelling zou zijn.

Een ochtend creatief bezig zijn met medecursisten. Geïnspireerd worden door elkaar en elkaar
gezelligheid bieden. Voor een vrouw alleen een heel sociale ochtend met fijne contacten.

Heel veel leren over glazuren, angobes soorten klei, droogtijd opbouw van beelden enz. enz. Sociale
contacten en veel lief en leed.

Met Yoga je hoofd leeg maken omdat dit altijd vol zit en het houdt mijn lijf jong.

Sociale contacten, het onderhouden van mijn brein en van mijn fysieke gesteldheid. Een uiting van
creativiteit, werken met de handen, hoofd en lichaam. Gezelschap, er uit zijn.

Contact met mede-cursisten, leren van elkaar.

Ik ben een 80+ persoon, wil heel graag mensen ontmoeten. Ik houd veel van lezen, leren en
studeren. Dat laatste is heel belangrijk voor ouderen. Gezond ouder worden is belangrijk en voor de
Gemeente; " goedkoper" dan al die hulptroepen! Het lijkt mij van groot belang dat ouderen in onze
samenleving lang zelfstandig blijven. Dit geldt ook voor onze nieuwkomers. Zij kunnen bijvoorbeeld
taalcursussen volgen en leren over de cultuur. Veldhoven moet een gemeente zijn waar je fijn kunt
wonen op het gebied van educatie, sportiviteit en woningen. En vooral op de lange termijn denken.

Onder de mensen kunnen zijn; ontspannen; fijn kunnen schilderen; gezelligheid.

Betaalbaar, fijne en centrale locatie met pen goed parkeerterrein.

Ontspanning, beweging en verrijking bij de Yogales.

Ontspanning, sociale contacten en creativiteit. Verder is het niveau van de groepen Keramische
Vormgeving dermate hoog dat er geen sprake meer is van een hobbyclub. Na sluiting zal het moeilijk
worden om onze hobby op het huidige niveau voort te zetten.

Contacten leggen, creatief bezig zijn, maar vooral even je hoofd leeg maken. Ik ben pas begonnen
met een cursus bij De Parasol en ik ben echt tevreden over de wijze waarop hier les word gegeven
Zoveel anders dan een gewone hobbyclub! Ik leer hier veel en kijk iedere week weer uit naar de
volgende les. De Parasol is top! De enige manier in Veldhovenwaar je op niveau je hoofd leeg kan
maken en les krijgt van een ervaren juf.

Ontspanning, gezelligheid en bovendien leer je ieder jaar weer iets bij. Ik ben al 15 jaar bij de
Keramiek en zou het heel jammer vinden als het op zou houden. Als je de tentoonstelling aan het
eind van het jaar ziet wordt er hier op een hoog niveau gewerkt.

Een plek waar vele facetten samenkomen zoals ontspanning, creativiteit en het ontmoeten van
verschillende mensen die ook gedreven zijn om de Keramische vormgeving op een hoger niveau te
tillen. De jaarlijkse tentoonstelling is een voorbeeld van wat een groot verlies voor het dorp en de
inwoners als dit er niet meer is.

Nieuwe dingen leren, nieuwe mensen leren kennen, cursusniveau is hoog! Uniek in de regio! Samen
dingen maken, ook fouten maken en van elkaar leren. Een super ontspannende avond; met
hoofdpijn er heen en zonder weer terug. Met je handen bezig zijn en uitgedaagd worden om nog
beter werk te leveren is goed voor mij!

Heel veel! Andere mensen ontmoeten. De een heeft er veel aan om zich te uiten in muziek, ik liever
door met mijn handen te werken. Fijn dat ik veel kan leren van docenten met een hoog niveau.

De Parasol is voor mij zeer belangrijk om creatief bezig te zijn. Je handen gebruiken om te
ontspannen in een leerzame en ook gezellige omgeving. De Parasol is in de verre omgeving bekend
en gewaardeerd. Hier vinden veel cursussen een plek: waar moeten wij anders heen?

Een plek waar ik na een dag/week hard werken een paar uur tot rust kan komen. Mijn creatieve kant
kan aanspreken. Mijn werk wordt door de goede docenten, die zeer bevlogen lesgeven, tot een hoog
amateur niveau getild. Een mooi tegenwicht voor mijn veeleisende baan als hoog opgeleide
professional.

Even met mijn handen werken terwijl ik heel de week met mijn hoofd werk. Professionele
begeleiding waardoor we op een hoog niveau creatief werken. Een gezellige groep vol inspiratie en
sociale contacten.

Creativiteit, passie en inspiratie onder professionele begeleiding. Mogelijkheden om op deze manier
Keramiek uit te voeren zijn nergens anders. Gezellige groep, de meeste cursisten volgen de lessen al
járen achtereen, zo ik ook, dat zegt veel!

Creatieve ontwikkeling, van anderen leren, samenhang in de maatschappij.

Uniek in de regio, waar vindt je nog zoiets?

Bezig zijn met mijn handen en een creatief proces, omdat ik als werk zit en de hele dag met de
computer werk. Nieuwe dingen leren buiten je comfort zone is belangrijk om bezig te blijven op
gevorderde leeftijd. Onze docenten zijn hoog opgeleide keramistes die de kunde hebben om ons op
hoog niveau te begeleiden. Wij ontstijgen de " hobbyclub ".

Ik vind het een gemis ais de Keramiek stopt. Thuis is dit niet mogelijk; geen oven en geen glazuur.
Daarnaast veel sociale samenhang met de groep; lieten leed wordt gedeeld.

De parasol moet blijven omdat het sociale zeer belangrijk is voor iedereen. Ik klei al 15 jaar dus ga
het erg missen.

Mensen ontmoeten en mensen verbinden. De Parasol moet blijven en zeker voor de mensen die hier
eens per week gezelligheid opzoeken!
Sociaal contact.
Fijne uren samen schilderen, goede en fine lerares. We leren heel veel en kunnen het niet missen!

Nieuwe mensen leren kennen, kennis verbreden.

Met veel plezier Spaanse les na mijn werkzame leven, ook mijn partner heeft kookles bij de Parasol
gevolgd, waar we nog steeds een paar heerlijke recepten van gebruiken.

De mogelijkheid om je breder en verder te ontwikkelen

De mogelijkheid om mij in een "volwassen" omgeving te ontwikkelen in mijn eigen tempo.

Met een gezellige groep een taal, Engels, te leren. Dichtbij huis. En dat de cursus goedkoop is. Eerst
de draaikolk en nu dit weer. Dat de Parasol ook stopt! Het is toch goed dat inwoners aktief zijn. En
sociale contacten hebben.

De Parasol betekent voor mij: tegen eenzaamheid, actief in het leven staan.

De Parasol betekent voor mij: voor de speciale yoga (stoelyoga), voor sociale contacten en voor de
gezondheid zowel lichamelijk als psychisch

'n Plek om met te blijven ontwikkelen; plek om mensen te ontmoeten, 't Is belangrijk omdat het
laagdrempelig is en dichtbij.

Het is goedkoop, dichtbij mijn huis. En in een groep kan ik veel leren, omdat ik alleen woon en goed
contact heb met anderen.

De Parasol betekent voor mij in willekeurige volgorde: Onder begeleiding van de docent bezig zijn
met speksteen en jezelf daardoor verder ontwikkelen, minstens zo belangrijk: bezig zijn samen met
anderen, contact hebben en onderhouden met medecursisten, je gaat zo op in de cursus dat het
ontspannend werkt. Je problemen I drukte I andere zaken raken op de achtergrond. Werkt
therapeutisch in onze toch al stressvolle en chaotische wereld. De mogelijkheid om cursussen bij de
Parasol te volgen is helaas al zeldzaam geworden. Het zou echt heel jammer zijn als de Parasol zou
verdwijnen!

De Parasol betekent voor mij: een avondje ontspanning, leren, interesses delen, mezelf kunnen
ontwikkelen, nieuwe mensen leren kennen, sociale contacten opbouwen, stimuleert mijn creativiteit,
passies kunnen ontdekken: beeldhouwen, schilderen, talen.

De Parasol betekent voor mij: een mooie cursus volgen, die ook nog betaalbaar is, nieuwe contacten
opdoen, gezelligheid, maken van een mooi werkstuk, creatief bezig zijn en leren. Ik heb al vele
cursussen gevolgd bij de Parasol en ik zou het zeer betreuren als door uw besluit de Parasol zijn
deuren zou moeten sluiten. Ik neem aan dat u ook het programma op TV heeft gezien strijd mee
tegen eenzaamheid en ik denk dat een cursus volgen bij de Parasol al een grote stap is om sociale en
nieuwe contacten op te doen voor deze mensen om ook ergens bij te horen. Als u besluit tot het
stopzetten van de subsidie, bent u mijn inziens niet bezig met het welzijn van uw inwoners. De
Parasol heeft al veel bezuinigd maar zonder steun van uw kant is dit verder niet mogelijk.

Een warm contact met voorheen onbekende Veldhovenaren die nu elke week elkaar ontmoeten en
een luisterend oor bieden.

Ik doe een cursus voor mijn ontspanning en sociale contacten. Een hele fijne plek om te leren en om
contacten te maken met andere mensen. Zonder de Parasol zal ik minder buiten komen en zeker
minder contacten met mensen hebben.
Sociaal bezig zijn. Ontwikkeling van mezelf, leren en bezig zijn.

Een middag creatief en dit doe ik al járen. Dus: ouder worden en een uitdaging om bezig te blijven!

De Parasol is voor mij een soort "voedselbank", daar laad ik mijn batterij op om actief te blijven en
"bij" te blijven. De subsidie mag niet stoppen, heel veel minder vermogende mensen hebben geen
gelegenheid om bij te "tanken". Mag nooit gebeuren!!

Dat is meer ínhoud + betekenis krijgen, ben dan maar enkel een persoon op leeftijd, ik wil me blijven
ontwikkelen. Heel belangrijk!!

De Parasol betekent voor mij: bezig zijn met een cursus, verbindt mij met andere cursisten. Dit voelt
voor mij heel goed. Bezig zijn in een groep en te gelijke tijd iets leren wat mij ontspanning geeft. Ik
ben zeer tevreden over de Parasol.

De Parasol betekent voor mij op een verantwoorde manier bezig zijn met yoga. Gegeven door een
goede docente waardoor ik in beweging blijf als 65+er, maar ook het sociale van de groep
medecursisten is heel belangrijk. Ik ben heel tevreden met de Parasol die al járen lang de cursussen
goed indeelt en de administratie goed op orde heeft.

De Parasol betekent voor mij heel veel!! Mijn wekelijks uitje! Fit te kunnen blijven op zo'n fijne
manier! Bij een groep te horen, lief en leed delen! 20 jaar. De combinatie van actief te kunnen zijn en
sociale contacten te hebben vind ik van groot belang zoals onze maatschappij nu is!

De Parasol betekent voor mij elke week een yogales, goed voor gezondheid, beweging een moment
van rust en een hele gezellige groep dus belangrijk voor sociaal gebeuren.

De Parasol betekent voor mij een moment van ontspanning I bezinning.

De Parasol betekent voor mij een heel fijn uur yoga in een hechte warme groep.

Het is voor mij als 73-jarige ontzettend belangrijk om in beweging te blijven. De wekelijkse yogales
draagt hier toe bij. Het zou vreselijk jammer zijn als deze les gaat stoppen.

De Parasol betekent voor mij heel veel, hierdoor heb ik een fantastisch moment in de week
waardoor ik yoga kan volgen. Het zou ontzettend jammer zijn als dit stopt ook voor de sociale
contacten die ik daardoor zou moeten missen.

Fijne groep en ik doe dit al 30 jaar! Jammer als het stopt. Heb er baat bij!

Vindt het heel gezellig met de groep, doe het al heel lang, erg als het stopt!

Geestelijke gezondheid (ontspanning) en beweging. Samen zijn met een goede groep (ontmoeting),
fijne docent.

Een fijne manier van bij elkaar zijn. Educatie en ontspanning. De lessen yoga zorgen voor mijn
geestelijke gezondheid en beweging. Een fijn groepscontact en ontmoeting.

Ontspanning en rust.

Ontspanning, leuk oud worden, een hele hechte groep van 20 jaar samen. Er wordt zoveel voor de
mensen gedaan in de gemeente, het zou zonde zijn als dit stopt.

De Parasol betekent voor mij alles! Bewegen, ontmoeten , toch blijven ontwikkelen in de ouderdom
75 jaarl

De overheid heeft een sociale plicht om te zorgen dat de mensen op een voor iedereen haalbare en
betaalbare manier kan ontwikkelen, fit kan blijven en elkaar in een steeds ingewikkeld wordende
samenleving kan blijven ontmoeten, waardoor sociale contacten. In stand blijven c.q. gevormd
worden en eenzaamheid voorkomen wordt.

Een sociale functie. Een hechte vaste groep waar ik al ruime tijd deel van uitmaak. Fit en soepel
blijven, leeftijd 62 jaar.

Na heel veel járen ±30 jaar, heeft het heel veel goed gedaan, aan mijn mobiliteit met mijn MS.
Leeftijd 79 jaar.

Wij zijn al vele járen een hele hechte yogagroep. Wij delen lief en leed met elkaar. De gemeente
heeft de sociale plicht om dit te laten bestaan!

De Parasol betekent voor mij leren en gezelligheid. Betekende voor (mij) ons dat we onze cursus
Spaans konden voortzetten, nadat de Draaikolk was gestopt. Hoe nu verder?

De Parasol betekent voor mij het vangnet na het crashen van de Draaikolk in Valkenswaard. Idioot
besluit en een aderlating voor het dorp. Verlies van kennis, netwerk en cohesie binnen de gemeente
Een drama als zich zoiets ook voltrekt in Veldhoven.

De Parasol betekent voor mij véél, want na 15 jaar weggeweest te zijn uit deze regio en daarvoor bij
de Draaikolk (in Valkenswaard) allerlei lessen gevolgd te hebben, was ik blij nu via de Parasol mijn
kennis van het Spaans op peil te houden. Niet uit hobby maar uit behoefte van meer kennis. Dit
samen met gelijkgestemden te kunnen doen, is zeer leerzaam, gezellig en stimulerend en gaat voor
vele ook de eenzaamheid tegen! Dus blijven AUB de subsidie!

Het is bereikbaar. Ik woon in Valkenswaard en ik heb geen auto en ik kan dus op de fiets naar de
Belleman. Het is voor mij belangrijk om Spaans te praten met andere cursisten. Theorie is niet
voldoende. Om de taal goed te leren is de praktijk heel belangrijk. Ik werk fulltime dus voor mij is het
fijn dat ik één avond in de week naar school kan gaan.

Het is toegankelijk (volwassenen) onderwijs, lokaal-regionaal. Taal kennis te onderhouden en bij
leren op klassikaal niveau.

De Parasol betekent voor mij goed onderwijs volgen dichtbij huis en ook nog door 'n Native speaker
gegeven. Fit en alert blijven! Zeker in je hoofd. Leren van en met elkaar.

'n Goede mogelijkheid om op 'n leuke en prettige manier Spaans te leren.

Een manier om laagdrempelig Spaans te leren met mensen die dat ook graag op deze manier doen.

Een manier om op een eenvoudige manier Spaans te leren en kennis te nemen van Spaanstalige
culturen samen met gelijkgestemden.
Een laagdrempelige universiteit waar ik graag kom en ook wil leren. Het is goed qua afstand en ik kan
mijn kennis ook werkelijk uitbreiden. Een cursus is vaak ver weg en afstandelijk.

Een perfecte plaats om Spaans te leren. Betaalbaar, een laagdrempelige plek. Mensen zijn met
hetzelfde bezig. We krijgen goed les. In de buurt, niet naar Eindhoven of België.

Ik volg de cursus Spaans 4. Met name dat de cursus laagdrempelig is en in de buurt (dus niet meer
naar Lommel), is voor mij heel belangrijk!

Ik volg de cursus Spaans 4 om mezelf te ontwikkelen deze taal, en om in mijn eigen omgeving
mensen te ontmoeten met dezelfde interesse. Het is laagdrempelig en in de buurt en ga hier met
veel plezier naar toe!

Laagdrempelig les krijgen (Spaans 4). Dichtbij huis, betaalbaar.

Mijn hersenen in werking houden!

Sociaal contact met mijn medecursisten.

De Parasol betekent voor mij heel erg veel: ik heb diverse cursussen gevolgd en die waren erg leuk
om te doen. Ook yoga is goed om in beweging te blijven.

De Parasol betekent voor mij: alle senioren meer bewegen.

Dat de senioren fit blijven door veel te bewegen.
Fit en gezond blijven en sociaal contact met een hele fijne groep dames (echte vriendinnen).

Niet bewegen, eerder in de zorg!

De Parasol betekent voor mij: sociale contacten, de groep waar ik in zit zijn al heel lang bij elkaar.
Goddelijke zonde om dit op te geven!

De Parasol betekent voor mij: fit te blijven en sociale contacten. Een fijne gymgroep. Schandalig wat
de gemeente ons aandoet!

De Parasol betekent voor mij: dat we als ouderen nog fijn kunnen bewegen met een groep. Verder is
er voor ouderen geen gymgroep in Valkenswaard.

De Parasol betekent voor mij: dat ik daar lekker kan gymmen, en verder in Valkenswaard is er geen
gym voor ouderen.

De ouderen moeten blijven bewegen, door dit op te heffen kunnen we nergens terecht. Wij gaan
niet naar een sportschool.

Dit is voor ons een hele harde "klap". Wij moeten bewegen!!

De Parasol betekent voor mij: heel veel voor in beweging en door de fijne lessen van Paul.

De Parasol betekent voor mij: lekker bewegen onder begeleiding. Wij ouderen worden toch geacht in
beweging te blijven! I We willen en moeten doorgaan Gemeente Veldhoven laat ons niet in de steek
a.u.b.ü

De Parasol betekent voor mij: elke week samen gymmen met een fijne groep dames.

We worden aangespoord meer te bewegen en dat doe ik. Ik heb een spieraandoening waar bewegen
noodzakelijk is.

Een plek om te kunnen bewegen, maar sinds dat 't Parasol is geworden is het zo duur dat als het nog
duurder gaat worden ik er mee moet stoppen!

Een stok achter de deur om te blijven bewegen en voor de gezelligheid.

De overheid wil stimuleren dat mensen, ook iets oudere, blijven bewegen! Ik volg al meer dan 15 jaar
de gymlessen, als de Parasol stopt, heb ik daartoe geen mogelijkheden meer.

Ik wil blijven bewegen!

Waarom wordt er op alles voor onze leeftijd bezuinigd, we moeten toch zo nodig in beweging blijven.
Straks zijn weer te duur voor zorg.

Beweging is voor ons heel belangrijk, ben al 35 jaar lid van onze club en heel hecht en sociaal contact
is heel belangrijk.

De Parasol betekent voor mij: een gelegenheid om fit te blijven en voor socialen contacten.

Fijn om op maandagmorgen naar de gym te gaan, wij hebben de beweging nodig! Dus ook de
Parasol!

Een instelling waar ik andere mensen ontmoet en door het leren van een nieuwe taal actief blijf.

Een heel fijne plek om met te blijven ontwikkelen, nieuwe mensen te ontmoeten en geïnspireerd te
worden om weer nieuwe activiteiten te beginnen. Deze plek zou eerder uitgebreid moeten worden!

De mogelijkheid om een vreemde taal te leren en met anderen in contact te komen in de
ochtenduren, ('s middags en 's avonds vallen voor mij af, dan moet ik werken.

Een instituut dat niet mag verdwijnen uit Veldhoven. Een plaats waar ik als gepensioneerde me kan
blijven ontwikkelen en mensen kan ontmoeten die net als ik nog volop in het leven staan. Met de
vergrijzing zullen er steeds meer mensen bij komen die zich willen blijven ontwikkelen. Dit kan met
betrokken deskundige professionele docenten. Gemeenteraad: houd Veldhoven aantrekkelijk voor
zijn inwoners!

Ik volg nu 23 jaar de yogalessen. Door mijn MS is mijn leven onrustiger geworden. De rust vind ik bij
de yogalessen van de Parasol. En de yogalessen zijn ook belangrijk om binnen mijn mogelijkheden in
beweging te zijn.
Sociaal gezien zijn de cursussen ook erg belangrijk voor mij. Het is iedere week weer thuiskomen in
de groep, leeftijd 56 jaar.

Een rustpunt én de sociale contacten. Leeftijd 67. Bewegen om soepel te blijven én zelfstandig te
kunnen blijven wonen.

De Parasol betekent voor mij: in de buurt, fijne lessen en bekwaamheid van docenten.
De Parasol betekent voor mij: sociale contacten, ontspanning, betaalbaarheid.

Een rust moment in de week en heel belangrijk de sociale contacten.

De Parasol betekent voor mij: betaalbaar en in de buurt.

Tibetaanse yoga is voor mij fijne ontspanning en bij de Parasol is het betaalbaar. Dus als dit wegvalt
kan alleen de beter gesitueerde cursussen volgen, vergeet de sociale contacten niet!

Yoga is ontspanning, leuke contacten en nog te betalen.

De Parasol betekent voor mij: beweging en rustpunt in de week, ontspanning en sociale contacten.
Een moment voor "mijzelf' naast baan en gezin.

Yoga betekent veel voor mij, niet al te grote groep, nog betaalbaar en vele contacten.

De Parasol betekent voor mij: even een uurtje ontspanning met de yogacursus die gegeven wordt.

De Parasol betekent voor mij: biedt de mogelijkheid om iets te doen aan de eenzaamheid. Is
laagdrempelig.

Fijn dat dit bestaat, omdat het voor mensen met een kleine beurs toch de mogelijkheid biedt om een
cursus te volgen.

Ik vind het heel belangrijk dat mensen met een kleine beurs ook deel kunnen nemen en zichzelf
kunnen ontwikkelen.

De Parasol betekent voor mij: dat ik yoga kan beoefenen. Doordat ik via de W.M.O. hiervoor mijn
sport kan kiezen. Door en voor de sociale contacten die hier weer uit volgen, zou het een ramp voor
mij betekenen dat dit niet meer kan.

De Parasol betekent voor mij: Tibetaanse yoga.

De Parasol betekent voor mij: een betaalbaar aanbod van grote diversiteit aan cursussen.

leder gerespecteerde gemeente moet een educatief centrum hebben als de Parasol.

De Parasol betekent voor mij: dat ik mijn trtgels kan verbeteren! Dat ik mensen ontmoet en mezelf
ontwikkelen.

De cursus keramiek is een heel goede ondersteuning bij het uitoefenen van mijn hobby. Ook sociaal
geeft mij een goed gevoel.

Creatief samen zijn en nieuwe mensen ontmoeten.
De Parasol betekent voor mij dé mogelijkheid om me creatief te ontwikkelen, om mensen te
ontmoeten met dezelfde creatieve ziel. Elke week betekent dat een ochtend feest.

De Parasol betekent voor mij: een ontmoetingsplek waarbij je je verder kunt ontwikkelen in bepaalde
vaardigheden, dit onder goede begeleiding en in een groep waarbij de sociale contacten ook
belangrijk zijn.

Een mooie accommodatie, te voet bereikbaar met toegewijde mensen. Een centrum met een groot
arsenaal aan ontwikkelings mogelijkheden, plus verzorgings aanbod zoals de Voedselbank. Ik hoop er
nu zes jaar rond en bond indertijd dat er heel mooi met subsidiegeld werd omgegaan. Dat mag niet
verdwijnen!

De Parasol betekent voor mij: rond het jaar 2000 ben ik begonnen met het volgen van Spaanse lessen
bij de Parasol, met slechts 2 x een onderbreking van een jaar. Ik heb een aantal Spaanse leraressen
gehad, die ieder op hun eigen manier aan de groep Spaans leerden. Een vaste kern van deze groep is
altijd gebleven. Deze groep is heel hecht, we kennen elkaar door en door. Iedereen is anders, maar
we accepteren en respecteren elkaar zoals we zijn. De Parasol is voor mij ook een sociale
ontmoetingsplaats. Onze groep bestaat uit 60 plussers, voor wie het heel belangrijk is om jezelf te
blijven ontwikkelen en ook je brein te laten werken. Een taal leren en met anderen een vreemde taal
spreken is een uitstekende manier om je hersenen actief te houden. Dus wat ons betreft: De Parasol
moet blijven!

Ik doe al 27 jaar yoga en de Parasol moet blijven I

Een plek waar aandacht is voor iedereen. Op je eigen tempo iets leren met goede begeleiding. Samen
iets voor elkaar krijgen.

De Parasol betekent voor mij: één maal per week samen met anderen les krijgen in mindfulness en
yoga. Dit is zeer goed voor de gezondheid I ontspanning. Locatie is laagdrempelig en basic.

Ik volg een cursus mindfulness yoga bij de Parasol, omdat deze verder wordt gegeven in Veldhoven.
Van deze les heb ik veel profijt.

De Parasol betekent voor mij: even de dagelijkse stress opzij zetten en met een groep mensen
creatief met mijn handen oezig zijn. Uitwisselen

van ideeën en technieken onder vakkundige

begeleiding. Keramiek stoken, iets wat vanwege de keramiekoven niet thuis kan.
De Parasol betekent voor mij: al meer dan 40 jaar met klei bezig zijn bij de Parasol (voorheen vrije
academie). En met elkaar creatief zijn en elkaar inspireren in mijn woonplaats Veldhoven.

Ik moet er niet aan denken dat het stopt

in Veldhoven. Ik heb contact met andere mensen en ik kan

mijn creativiteit kwijt. !k zou het echt verschrikkelijk vinden als de Parasol weg valt. En dat geld voor
heel veel mensen uit Veldhoven die graag een cursus volgen. De Parasol hoort in Veldhoven!

In de hectiek van een gezin met opgroeiende kinderen, een drukke baan bij een fantastisch
Veldhovens bedrijf i.c.m. de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mijn omgeving biedt de
Parasol mij ruimte voor zelfontwikkeling en ontspanning waar wij allen belang bij hebben! Een blije
moeder, een gemotiveerde medewerker en een dochter met energie om voor haar moeder te
zorgen.

De Parasol betekent voor mij: heel veel! Mijn creativiteit uiten, gezelligheid en ontspanning!

Na 3 jaar geschilderd te hebben, neem ik nu al 6 jaar deel aan een keramiekcursus. Werken met klei
is voor mij een prachtige uitdaging om te kijken wat ik met het materiaal kan. Hoe kan ik mezelf
verbeteren? Mede door de uitstekende docente en mijn medecursisten maak ik vorderingen. Van
zo'n groep gaat een enorm stimulerende werking uit. Mede omdat er mensen bij zijn die al 40 jaar
ervaring hebben. Elk jaar is de afsluitende expositie een prachtige afsluiting van het cursusjaar en
een motivatie om in september weer met veel plezier aan de slag te gaan en stappen voorwaarts te
maken. Het sociale aspect vind ik ook erg belangrijk. Ik kijk er na een zomer weer naar uit om
iedereen te ontmoeten!!

De Parasol betekent voor mij heel erg veel. Ik kom er al ± 18 jaar, met heel veel plezier volg ik
keramiek! Ook heb ik er meer cursussen gevolgd. Het is ontspanning voor mij.

Het leren van nieuwe technieken t talen waarbij in de cursus je de kans hebt andere Veldhovenaren
te leren kennen. In het kader van gemeenschaps zin is dit in deze tijd hard nodig. Mensen kunnen
elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

De Parasol betekent voor mij: onderdeel zijn van mensen uit de gemeente en activiteiten samen
doen.

PARASOL
A T I E F

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Neder landers, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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PARASOL
ATIEF

CENTRUM

Petition
To the town council of the municipality of Veldhoven:
De Parasol Educational Centre plays an educational as well as a social role in the lives of the
people of Veldhoven. Elderly people stay active and therefore healthy for longer, because
they take up exercise, creative activities and languages. People from other countries integrate
more easily because they interact with Dutch people. Young and old work together towards a
goal and learn from each other.
We, the people of Veldhoven and the surrounding municipalities would consider it a great
loss if the Parasol were to seize to exist. Therefore we ask that you reconsider the cancellation
of the subsidy, so that this institution can continue to execute both educational and social
activities, which are beneficial to the people from the region.

De Parasol should stay.
i
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Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
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Onderteken deze petitie

Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook

Door te tekenen geef ik Ellen Meijer

een sterke sociale functie in het leven van Veldhovenaren.

toestemming om mijn handtekening door

Oudere mensen blijven langer actief en gezond met beweging,

te spelen aan diegenen die invloed kunnen

creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land

uitoefenen op deze kwestie.

integreren makkelijker met Nederlanders, oud en jong
ontmoeten elkaar en leren van elkaar.

•jf ì Doorgaan met Facebook

Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten
zouden wij het een groot verlies vinden als een instituut als De
Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het intrekken
van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door
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kan gaan met het uitvoeren van zowel educatieve als sociale
activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten goede komen.
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t-mailadres
Ellen Meijer

Neem contact oo me ' de schrijver van het
Ik teken omdat... (optioneel)

verzoekschrift

W Laat mijn handtekening openbaar zien.
ĽJ Informeer mij via e-mail als er een
update is over deze petitie
Ik ben minstens 16jaaroud en
accepteer de Algemene Voorwaarden.

Je ontvangt een e-mail met een link om je
ondertekening te bevestigen. Om er zeker
van te zijn dat u onze e-mails ontvangt,
voeg dan info@petities.com to aan uw
adresboek of lijst met veilige afzenders.

Populairste petities
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen ļ 30 dagen ļ Afgelopen naanci | Dit jaar (2019) | 2018 | 2017 I 2QJ6 ļ 2015 |
2014 | 20111
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Doe Batman postuum eer aan
Wij het Nederlandse volk eisen dat justitie een diepgaand onderzoek in stelt naar de dood van een hond - zoals
het er nu naar uitziet Batman -die gevonden is in het Riiswiikse Wilhelmmapark, en de daders hiervan fors strait..

ŜÉ Gecreëerd: 2019-06-26
Tijdsbestek

© Alle landen

ZZ Nederland

Alle periodes

Ŵ36816

Ŵ 33431

2019

Ŵ36816

Ŵ 33368

Steun voor dhr Koeman
Na alle commotie die het filmpje heeft veroorzaakt bij het Kennemercollege, willen wij onze steun betuigen aan
dhr. Keeman, de leraar die nu " geschorst" thuis zit, één maand voor zijn pensioen. Steun voor dhr Keeman die...
BB

Gecreëerd: 2019-01-25

Tijdsbestek

© Alle landen

ZZ Nederland

Alle periodes

Ŵ10223

Ŵ 9864

2019

Ŵ10223

Ŵ 9863

Een Eeritike Zelfstandiaenaítrek
Een eerlijke zelfstandigenaftrek Het kabinet wil de zelfstandigenaftrek verlagen. Met maar liefst ruim 6 2.000. Met
deze besparing wil het de koopkracht van iedereen versterken. Niet van jou'dus! Dat is niet eerlijk. Wij willen een..
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Anna-Maria rnoęţ blijden
Anna-Maria Khmoyan werd 8 jaar geleden geboren in België. Haar ouders komen uit Armenië, waar ze 10 jaar
geleden gevlucht zijn. Haar zusje Sara is 2 iaar. Het zijn dankbare, beleefde, hardwerkende en zeer plichtbewuste...
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Fampvra moet in basispakket!
BRUINS ZET VERGOEDING MS-MEDICIJN DEFINITIEF STOP | DIT MAG NIET GEBEUREN'! Het advies van
Zorqinstituut Nederland om het MS-medicijn Fampyra (Fampidrine) níet op te nemen in het basispakket, is...
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Petitie opheldering doodsoorzaak Rose f22 iaar)
Mag ik jullie vragen om aub deze petitie voor mij te willen ondertekenen. Ik ben al ruim 5 jaar aan aan het strijden
om helderheid te krijgen naar de doodsoorzaak van mijn dochter. Om als moeder met vraagtekens achter te...
Ü Gecreëerd: 2018-08-30

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatier Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldnoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
Tessa Heetman

| Kromstraat 21 c
I 5504 BA Veldhoven
į
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Waarom volgt u een cursus bij De Parasol?
Voor veei deelnemers is ue Karasoi meer aan ae cursus vn;~
Bijvoorbeeld een plek om mensen te ontmoeten, om in beweging te blijven, om je te biijven ontwikKeien.
Hoe is dat voor u? Wilt u dat hieronder beschrijven7
We willen al die redenen verzamelen en aanbieden aan de gemeenteraad, zodat de raadsleden kunnen
lezen dat De Parasol meer biedt dan een aantal cursussen.
De Parasoi DeteKem voor mi;
Voor mij is een reden om les te krijgen bij de oarasot
Op een goede manier door deskundige leraren lessen te kunnen volgen voor een acceptaoele prijs
dichtbij mijn woonomgeving.

U kunt dit formulier inleveren bij uw docent(e) of afgeven bij één van de concierges
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Het bestuu1- oll Oe Parasol.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
De Parasol moet blijven.
Ik verzoek de gemeenteraad om tegen het voorstel te stemmen om de subsidie voor De Parasol te stoppen.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

Lilian Beemer Dreef 13
5521GN Eersel

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASQL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moei blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:

*

Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

Ĥ ryre Lţ

k

Oź? Kjũ.

U lA F

ķ \y ‘íJ z'ĩXşt2

Ũt Up įP'OtSĻ.

V

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CE.ITRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke soc iale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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Het bestuur . ju De Parasol.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
De Parasol moet blijven.
Ik verzoek de gemeenteraad om tegen het voorstel te stemmen om de subsidie voor De Parasol te stoppen.

Het bestuir

De Parasol.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
De Parasol moet blijven.
Ik verzoek de gemeenteraad om tegen het voorstel te stemmen om de subsidie voor De Parasol te stoppen.
Antonet van den Reek

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

Het bestuur

. ca

De Parasol.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
De Parasol moet blijven.
Ik verzoek de gemeenteraaçLgm tegen het voorstel te stemmen om

de subsidie voor De Parasol te stoppen.

M

DE PARASOL

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in het
leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met beweging,
creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren makkelijker met
Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies vinden
als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het intrekken van de
subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het uitvoeren van zowel
educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten goede komen.

De Parasol moet blijven.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actiet en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet biijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkeluker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

Aiob

ÍXM.^C

|A vjAİ/0

o (^~ļ

ÍCMmJũl l Á
j

j

i
«O-Jl

,

'j

f'S

~Qh^Rc{jtSb

^

^ 'ļj^..

A*

f ĩ /J

M&Qü

T

/)

í

Ŵtrssŵz/i

V/N
,
VNuAaS L&

'S

^

^—ļ ,.. ^r-------------------- ^—777^*—

EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.
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De Parasol moet blijven.
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EDUCATIEF

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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Ji DE PARASOL

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar

Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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fcü DE PARASOL

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
her leven van Veldhovenaren Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

DE PARASŨL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

ļDe
cj.OO

-

XO

'ÒC*

(

-A
U-

iC
į À/j
/.J.Pc - J /f/bo

-J

ŕ-î

ť^

J'í/Û

/y/

S’Ć'J

f~\ v\ ĉ Uvī

Ć-*~Sqs ct
14ėlÜbtp-y

i/ŵUte

D dl

L OU’ Ia
Luf)rì^kiĩċUtrļ)Ą

t'^'ìpeĄķ d&u

ĨÌWvcn u d Ycũl
íķyO
A
,
ĶteV u™ VSeíAc

L
kJs *

Je

-r ^ 1
Itte- Ye *'Se í

L

U'

\) oX-'wtYsri uiŵcwvtí

V oJMjp^y^oand\)ol\\ĺ e

vns va? a

A
fv

Het bestuur .uiiûe Parasol.

DE PARASOL
EDUCATIEF

PETITIE

CENTRUM
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De Parasol moet blijven.
Ik verzoek de gemeenteraad om tegen het voorstel te stemmen om de subsidie voor De Parasol te stoppen.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
z

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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Het bestuur

i De Parasol.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
De Parasol moet blijven.
Ik verzoek de gemeenteraad om tegen het voorstel te stemmen om de subsidie voor De Parasol te stoppen.

Het bestuur . un De Parasol.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
De Parasol moet blijven.
Ik verzoek de gemeenteraad om tegen het voorstel te stemmen om de subsidie voor De Parasol te stoppen.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
De Parasol moet blijven.
Ik verzoek de gemeenteraad om tegen het voorstel te stemmen om de subsidie voor
De Parasol te stoppen.
Handtekening

Datum

Naam
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
De Parasol moet blijven.
Ik verzoek de gemeenteraad om tegen het voorstel te stemmen om de subsidie voor
De Parasol te stoppen.
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Handtekening
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EDÜCAT

ENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOl.
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

PARAS OL
ATIEF

CENT R U M

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

Het bestuur van De Parasol.

DE PARASOL
u c

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met beweging,
creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren makkelijker met
Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het intrekken
van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het uitvoeren van
zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten goede komen.

De Parasol moet blijven.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

Petition
To the town council of the municipality of Veldhoven:
De Parasol Educational Centre plays an educational as well as a social role in the lives of the
people of Veldhoven. Elderly people stay active and therefore healthy for longer, because
they take ud exercise, creative activities and languages. People from other countries integrate
more easily because they interact with Dutch people. Young and old work together towards a
goal and leam from each other.
We, the people of Veldhoven and the surrounding municipalities would consider it a great
loss if the Parasol were to seize to exist. Therefore we ask that you reconsider the cancellation
of the subsidy, so that this institution can continue to execute both educational and social
activities, which are beneficial to the people from the region.

De Parasol must stay.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

Petition
To the town council of the municipality of Veldhoven:
De Parasol Educational Centre plays an educational as well as a social role in the lives of the
people of Veldhoven. Elderly people stay active and therefore healthy for longer, because
they take up exercise, creative activities and languages. People from other countries integrate
more easily because they interact with Dutch people. Young and old work together towards a
goal and learn from each other.
We, the people of Veldhoven and the surrounding municipalities would consider it a great
loss if the Parasol were to seize to exist. Therefore we ask that you reconsider the cancellation
of the subsidy, so that this institution can continue to execute both educational and social
activities, which are beneficial to the people from the region.

De Parasol must stay.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
, Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

rs.-—

Vnjt İ^7A(1Dĩz^U

CjÖLccUŗļ
ŸY\ *
ļĵla flut. 'QjĮį'fc

r

ľri.
X

\
J ć*

Me\*(p ]
^

ĵ ļ?PK

ļ)-frčytshoća Vûu

--- 1
1 l/ \\

Clį

—“
/^\ jf \

^

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

Petition
To the town council of the municipality of Veldhoven:
De Parasol Educational Centre plays an educational as well as a social role in the lives of the
people of Veldhoven. Elderly people stay active and therefore healthy for longer, because
they take up exercise, creative activities and languages. People from other countries integrate
more easily because they interact with Dutch people. Young and old work together towards a
goal and learn from each other.
We, the people of Veldhoven and the surrounding municipalities would consider it a great
loss if the Parasol were to seize to exist. Therefore we ask that you reconsider the cancellation
of the subsidy, so that this institution can continue to execute both educational and social
activities, which are beneficial to the people from the region.

De Parasol must stay.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie i
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlie
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving te
goede komen.

De Parasol moet blijven.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en long ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

PARAS 01
ATIEF

CENT RUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

EDUCATIEF

CENTRUM

ETITÌE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en |ong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkeliļker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

PARASOL
A T I E F

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en long ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en iong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Paiasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en |ong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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EDUCATIEF

CENTRUM

Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovpnaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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EDUCATIEF

CENTRUM

PēTITI
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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ŨE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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PARASOL
A T I E F

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkeliiker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

C\aWc..

OnAKćXFS

DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

PARASOL
ATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.

PARAS OL
ATIEF

CENT RUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL
EDUCATIEF

CENTRUM

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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DE PARASOL

PETITIE
Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven:
Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in
het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met
beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land inteqreren
makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies
vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het
intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het
uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten
goede komen.

De Parasol moet blijven.
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Red de Parasol!
328 mensen hebben deze petitie ondertekend.

City

E-mailadres

Email
Comment
confirmed

Ellen Meijer

Eindhoven

ellenmeijerl4@gmail.com

Ja

Ik teken omdat ik vind dat 2019-10-28
een gemeente als
Veldhoven niet zonder een
instituut als De Parasol
kan. Waar anders komen
zo veel mensen van allerlei
pluimage bij elkaar om
samen dingen op te
pakken?

Arieke
Lubberink

IJhorst

ariekelubberink@ziggo.nl

Ja

2019-10-28

Danielle van
Uitregt

Eindhoven

nannie@on.nl

Ja

2019-10-28

Dayenna
Severs

Veldhoven

dayenna _selina@hotmail.com

Ja

Worden goede cursussen
2019-10-28
aangeboden waarvan ik 1
aan deelneem, vindt dat dit
moet blijven!

Arts Hendriks Eindhoven

a.hendriks.timmers@gmail.com

Ja

2019-10-28

Saskia van de Helmond
Kimntenade

reclame 1975@gmail.com

Ja

2019-10-28

#Naam
1.

Datum

Louise Meijer Eindhoven

jjlmeijer@gmail.com

Nee

2019-10-28

Vivian
Bloeiman

Eindhoven

vivianisabelle@hotmail.com

Ja

2019-10-28

Stephanie
VerbruggeRijkse

Middelburg

stephanierijkse@hotmail.com

Ja

2019-10-28

Janny
Leijssen

Veldhoven

jleijssen@louisuitgeverij.nl

Ja

Ik veel voor onze cursisten 2019-10-28
kan betekenen.

Anouk
Hommels

Eindhoven

anoukhommels@outlook.com

Ja

2019-10-28

Marieke
Roosdorp

Eindhoven

mareeq_nl@hotmail.com

Ja

2019-10-28

wilma
Lankester

Den Bosch

wilma.lankester@gmail.com

Ja

Het is erg jammer dat een
goede voorziening voor
kwetsbare mensen op zou
houden.

Irma de
Eezenne
Coulander

Kaatsheuvel

irma@me.com

Nee

Deze school bestaansrecht 2019-10-28
heeft

Jos van Gent

Veldhoven

jos 194521 1 l@gmail.com

Ja

Meer is dan een
2019-10-28
hobbyclub. Het is een
instituut met een vaste
waarde binnen de
Veldhovens gemeenschap.

Hermien
Biekmann

Valkenswaard

hbiekmann@onsbrabantnet.nl

Ja

Ik teken omdat ik de
2019-10-28
mogelijkheden die de
Parasol voor mij en heel
veel anderen biedt
geweldig vind. Op deze
manier kunnen mensen op
een laag drempelige
manier kennis maken met
elkaar en veel.cursussen.

Dee van
Marie

Eindhoven

d.marle2@chello.nl

Ja

2019-10-28

Jacqueline
Berghmans

Veldhoven

jacqueline@berghmans.nl

Ja

2019-10-28

Marjolein

Eindhoven

marjoleinaartsbaas@gmail.com

Ja

2019-10-28

2019-10-28

Aarts
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E-mailadres

20.

gerrit coppens VELDHOVEN gerrit.coppens@gmail.com

21.

Bizzy-girl Sp veldhoven

22.

Mark van
Hulst

23.

Bep Dankers

Email
Comment
confirmed

Datum

Ja

2019-10-28

bizzygirlsp@gmail.com

Ja

Veldhoven

mvanhulst@de-parasol.nl

Ja

De Parasol moet blijven
voortbestaan.

2019-10-28
2019-10-28

De parasol moet blijven.

2019-10-28

Veldhoven

a.bijnen@telfort.nl

Ja

24. Cindy
Liebregts

Veldhoven

cindy liebregts@hotmail.com

Nee

2019-10-28

25.

Natasja
Liebregts

Veldhoven

natasjaliebregts@hotmail.nl

Ja

2019-10-28

26.

Jolanda van
Hulst

Veldhoven

jolanvanhulst@hotmail.com

Ja

De Parasol mij aan het hart 2019-10-28
gaat

27.

Ine Beun

Leende

inebeun-pistorius@outlook.com

Ja

Ik teken omdat ik het
2019-10-28
belangrijk vind dat oudere
mensen zich moeten
kunnen blijven
ontwikkelen! Door deel te
nemen aan cursussen
ontmoet je tevens andere
mensen waardoor nieuwe
vriendschappen ontstaan!
Heel belangrijk als je net
als ik 66 jaar bent!

28. Christine
Soons

Eindhoven

chris.soons@gmail.com

Ja

2019-10-28

29.

Veldhoven

tpbotden@gmai 1 .com

Ja

2019-10-28
Ik het sociale en
educatieve aspect van de
Parasol heel belangrijk
vind voor zowel de
gezondheid als het
welbevinden van bewoners
van Veldhoven e.o.

Ja

2019-10-28

Monique
Botden

30. Joyce
Biekmann

Valkenswaard joyce basiscool@msn.com

31. Joyce
Voortman

Veldhoven

joyce.voortman@gmail.com

Ja

Ik er zelf ook met veel
plezier cursussen heb
gevolgd.

32.

Henk Peters

Veldhoven

henk47@gmail.com

Ja

2019-10-28
De Parasol is een
onmisbare educatie in de
Veldhovense samenleving!

33.

Wendy van
Tuyl

Veldhoven

wendyvantuyl@hotmail.com

Ja

Omdat je daar leuke
cursussen kan volgen!!

34.

Femke Van
Gooi

EINDHOVEN femke25 12 81 @hotmai 1 .com

Ja

35.

Karin
Heesterbeek

Veldhoven

k.heesterbeek@upcmail.nl

Ja

Best

angeliquehage@gmail.com

Ja

hrichter.nl@gmail.com

Ja

36. Angelique
Heijink
37.
38.

Heike Richter Gerwen
Flettie Kijzers Boxtel

h. k ij zers@gm a il.com

Ja

2019-10-28

2019-10-28
2019-10-28

De parasol al járen een
begrip is in Veldhoven en
ik er zelf, met veel
plezier, momenteel
Spaanse les volg

2019-10-28

2019-10-28
2019-10-28
Ik het belangrijk vind dat
een instituut als De
Parasol er blijft.

2019-10-28

39. John
Raaij makers

Eindhoven

jotaak 196662@gmail.com

Ja

2019-10-28

40.

Waal re

mariet@m3w.nl

Ja

2019-10-28

41. Jos De Brie

Eindhoven

josdebrie4l@gmail.com

Ja

2019-10-28
Ik jarenlang met veel
plezier bij de Parasol kom
en er nog lang wil blijven
komen

42.

Veldhoven

vanca.sterenp@gmail.com

Ja

2019-10-28

Mariet
Wielders

https:7Zwww. petities.com/signaturesjrint.phpľpetitionJ 0=242800

5-11-2019

pagina 3 van 20
# Naam

City

E-mailadres

Email
Comment
confirmed

Patricia Van
Gasteren

Datum

De Parasol levert een
onschatbare bijdrage aan
gezondheid, welzijn en
sociale verbinding van
veldhovenaren uit alle
gremia. 1 let kan gewoon
niet zo zijn dat dit
kloppend hart van
Veldhoven verloren gaat!
eline.rietkerk@gmail.com

Ja

Eindhoven

dutchkiwigamer@gmail.com

Ja

Veldhoven

janusroosen@hotmail.com

Ja

Koes de
Vooght

Vessem

loesje273@hotmail.com

Ja

2019-10-28

47.

Anke
Kakerveld

Utrecht

a n k i ejj @ h ot m ai 1. c o m

Ja

2019-10-28

48.

Abdelhay
Auarroud

Eindhoven

abdelhay79@live.nl

Ja

Ik leken omdat ik graag
2019-10-28
wil dat parasol blijft
bestaan. 1 let is een fíjne
school waar ik goed
geholpen wordt om mijn
Engelse taal te verbeteren.

49.

Marion Brom Waalre

43. Eline Smit

Veldhoven

44. Naomi Kiwi
45. .1. Roosen

46.

Ik vind dat de Parasol
moet blijven. Menig
cursus er gevolgd, zo
jammer als dat niet meer
zou kunnen!!!!

2019-10-28

2019-10-28
De cursus die ik volg erg
zinvol is en leuk. In een
goed verzorgd gebouw.

2019-10-28

marionS l@live.nl

Ja

50. Nadia Zardah Eindhoven

n zardah@hotmail.com

Ja

Ik teken omdat ik graag
wil dat Parasol blijft
bestaan! Mijn echtgenoot
heeft daar paar jaar les
gevolgd en heeft er heel
veel dingen geleerd.

51.

elmajidl 982@gmail.com

Ja

Mijn zwager daar les heeft 2019-10-28
en graag verder wil en
vindt niet leuk als deze
gaat sluiten

Majid Zardah Best

2019-10-28
2019-10-28

52. N
Rosenkrantz

Veldhoven

nicole.rosenkrantz@outlook.com

Ja

2019-10-28

53. Cltaima
Zardah

Eindhoven

cheyma z.@live.nl

Ja

2019-10-28

54.

VELDHOVEN mr.relyveld@gmail.com

Ja

2019-10-28

Veldhoven

visser.carolien@gmail.com

Ja

2019-10-28

marnix
Relyveld

55. Carolien
Visser
56.

Samir Zardah Eindhoven

suchimatude@live.nl

Ja

2019-10-28

57.

Sanne Visser

Eindhoven

svsannevisser@gmail.com

Ja

2019-10-28

58.

Alexandra
DUMONT

Eindhoven

alexandra.lagache@gmail.com

Ja

Ik teken omdat ik een
2019-10-28
beetje Nederlands praat en
dit heb ik bij de Parasol
geleerd. Dit heeft mij
geholpen om te integreren.

59.

Hanne
Verburg

Den Haag

iloveyou2day@gmail.com

Nee

2019-10-28

60.

Ingrid Berg

Veldhoven

gridbo@hotmail.com

Ja

2019-10-28

61.

Lisette Eliens Valkenswaardn lisetteeliens@hotmail.com

Ja

2019-10-28

j.adriaans@hotmail.com

Ja

2019-10-28

abdl

@live.nl

Ja

-

jaques95@gmail.com

Ja

Ik teken om dat de parasol 2019-10-28
al heel lang een begrip in
onze gemeente is. waar

62. Jackeline
Adriaans
63.

Geldrop

Abdel Zardah Eindhoven

64. Jack van
limpt

Veldhoven
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Datum

menig Veldhovenaar een
cursus en ontwikkeling
heeft gevonden.
Eindhoven

zaidzardah@outlook.com

Ja

66. Joep Jopie

Eindhoven

ayoubz @hotmail.com

Ja

67.

Alessandra
Bianchini

Mierlo

alessandrabianchini l@gmail.com

Ja

Ik teken de petitie omdat
ik van mening ben dat de
parasol niet allen de een
educatieve functie heef
maar zeer zeker ook en
sociale functie .

2019-10-28

68.

Lan Van der
Plaa

Veldhoven

lanvanderplas@hotmaiI.com

Ja

De parasol aan mn hart
gaat

2019-10-29

69.

Annemieke
Bonman

Veldhoven

annemieke bouman@hotmail.com

Ja

2019-10-29
Ik teken omdat ik van
harte hoop dat centrum de
parasol zijn functies kan
blijven uitoefenen om
daarmee verbindend te
kunnen werken in
Veldhoven en omgeving.

70.

Kiki Veenstra Valkenswaard

kiki vcenstra@hotmaiI.com

Ja

2019-10-29

71.

A.
Mohtasham

Veldhoven

a.mohtasham@gmail.com

Ja

2019-10-29
As expats living in
Veldhoven, De Parasol
plays a crucial part in
helping me and my wife
with integration. It is more
than a school: it opens the
doors to the Dutch society.
So, help De Parasol to
improve, instead of
shutting it down.

72.

Marlies Van
Bergen

Veldhoven

jos.marlies@onsmail.nl

Ja

2019-10-29

73. N Lovayed

Veldhoven

n.lovayed24@gmail.com

Ja

1 need Parasol! As a expat, 2019-10-29
big part of my integration
with Dutch society is
Parasol!

74.

Veldhoven

diannepeeters I959@gmail.com

Ja

2019-10-29

jzwiers@upcmail.nl

Ja

Ik teken omdat cultuur en 2019-10-29
educatie essentiële
waardes zijn ook in
Veldhoven. De Parasol
heeft een belangrijke rol in
het geven van lessen voor
het leren van talen als
hobby maar ook voor
beroep en hel inburgeren
in Nederland. Daarnaast is
ondersteuning in hobby's
als tekenen en schilderen,
beeldhouwen, keramiek
enz een middel voor
mensen tegen
eenzaamheid, een hot item
op dit moment. Afbraak
van zo'n belangrijk
instituut is een verarming
van de samenleving in
Veldhoven.

banu demirdogen@hotmail.com

Ja

Parasol is zeer waardevol
voor veldhoven

77. Joke van flest Veldhoven
van Compel

vvimvanhest@gmail.com

Ja

2019-10-29

78.

vvimkrcmers@ziggo.nl

Ja

2019-10-29

65. Zaid Zardalt

Dianne
Peelers

75. Janine Zwiers Veldhoven

76.

Banu
Demirtaş
Demirdöğen

Veldhoven

Wim Nremers Waal re

https://mvw.petities.coni/signatures_print.ph.p7petition_icN242800
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Ik teken omdat ik er zeker
van wil zijn dat mijn
geplande cursus doorgaat
en ik een vervolgcursus
kan gaan volgen
79. Theo Helmer Duizel

theohelmer@hetnet.nl

Ja

Omdat het belangrijk is dat 2019-10-29
het blijft voor de
gemeenschap. En niet
onbelangrijk dat er nog
goede docenten zijn die dit
willen doen.

80.

Wim Smits

Veldhoven

wwl000@live.nl

Ja

2019-10-29

81.

W.M.A.
Linders

Veldhoven

wilmalinders@live.nl

Ja

2019-10-29

82.

Marloeke
Geominy

Veldhoven

m geominy@hotmail.com

Ja

2019-10-29

83.

Lisa van der
Leeuw

Veldhoven

Ivdleeuw87@gmail.com

Ja

2019-10-29

84,

1 lilde
Maahury

Eindhoven

h i 1 d e fVan k en @ h ot m a i 1. c o m

Ja

2019-10-29

Veldhoven

connyhavenaar@hotmail.com

Ja

Omdat ik vind dat de
2019-10-29
Parasol een verbindende
rol speelt in de
Veldhovense samenleving.
Voor het maken van
nieuwe contacten. Voor
jong en oud en zeker ook
voor een positieve bijdrage
aan de integratie van
buitenlanders in ons dorp.
Snap echt niet wie dit
onzalige plan uit de hoed
getoverd heeft. De Parasol
moet blijven!

85. Conny
Havenaar

86.

Henrictte Van Val kens waard hcnriette.van.ekert@gmail.com
Ekert

Ja

2019-10-29

87.

Petra de Brie

Eindhoven

petraehrismann@hotmail.com

Ja

Het zou eeuwig zonde zijn 2019-10-29
om zo'n mooie educatieve
gelegenheid, op alle
gebied, verloren te laten
gaan. Zoveel mensen
hebben er plezier én werk
van. Kom op gemeente. Er
zijn vast andere dingen om
op (e besparen?!

88.

Ria Van
Luijtelaer

Eindhoven

ria.van.luijtelaer@chello.nl

Ja

ik teken omdat de parasol
moet blijven

89.

Maikel
Sprang

Eindhoven

maikyboy 28@hotmail.com

Ja

2019-10-29

90.

Mark
Basel mans

Veldhoven

mhíj baselmans@gmail.com

Ja

2019-10-29

91.

Mieke Sprang Eindhoven

miekevansprang@outlook.com

Ja

2019-10-29

92.

Willried
Sprang

Eindhoven

wilfriedvansprang@chello.nl

Ja

2019-10-29

93.

Robin Van
Sprang

Heerlen

robinvansprang@hotmail.com

Ja

2019-10-29

94.

Yvon Box

Veldhoven

yvonbox@gmail.com

Ja

2019-10-29

95.

Peter
Zvvenger

Eindhoven

p.zwenger@gmail.com

Ja

2019-10-29

96.

Inge
Hartzuiker

Eindhoven

ingevanluijtelaer@hotmail.com

Ja

2019-10-29

97. Jeanique van
der Sanden

Veldhoven

jeanique.s@outlook.com

Ja

Ik het van belang vind dat 2019-10-29
de parasol behouden blijft.

98.

Valkenswaard joris biekmann@msn.com

Ja

2019-10-29

https://vvwvv.petities.com/sig natures print.php?petition ŕd-242800
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Veldhoven

evi.looijmans@hotmail.com

Ja

100. MC. Wu

Veldhoven

priscilla0220@gmail.com

Ja

101. Peter
Kelleners

Veldhoven

p.kelleners@kpnmail.nl

Ja

102. Gloria Paape

Veldhoven

gloria.paape@npstudios.de

Ja

103. Antoinette
Ray makers

Hapert

tedje49@gmail.com

Ja

Dit ondersteun

104. Moniek Van
Veen

Eersel

moniekvveen@gmail.com

Ja

Ik teken omdat de Parasol 2019-10-29
moet blijven; het is een te
belangrijk spilcebtrum
voor vele Veldhovenaren
en/of andere personen
buiten Veldhoven! Heel
waardevol al járen . Ken
het centrum nog uit de van
Vroonhoven laatantieke...

105. Maaike
Meijer

Eindhoven

maaikegmeijer@gmail.com

Nee

2019-10-29

106. Alice van
Sprang

Eindhoven

alicevansprang@gmail.com

Nee

2019-10-29

107. Marcel
Biekmann

Dommelen

mbiekmann@onsbrabantnet.nl

Ja

2019-I0-29

108. Auke
Ramaekers

Eindhven

aukeramaekers@hotmail.com

Nee

2019-10-29

am.pasman@planet.nl

Nee

2019-10-29

filippo.lusilani@gmail.com

Nee

2019-10-29

lil. Dorota Jarzab Veldhoven

dorotajarzab@gmail.com

Nee

112.1 tannie Van
laarhoven

Veldhoven

hannie.kauvvenberg@chello.nl

Ja

1 13. Dianne
Peeters

Veldhoven

diannepeeters@gmail.com

Nee

2019-10-29

1 14. Danicla
Cringus

Veldhoven

dana cringus cù,yahoo.Ir

Nee

2019-10-29

115. Mart Jansen

Bergeijk

mart.janseii63@ziggo.nl

Ja

2019-10-29

1 16. Loes
Lemmens

Bergeijjk

josloes@hotmail.com

Ja

2019-10-29
Ik teken omdat dit
belangrijk educatief
centrum niet verloren mag
gaan in Veldhoven

1 17. Emmy van
Loon

Veldhoven

emmyvanloon@gmail.com

Ja

De parasol verbindt
Veldhovenaren door hen
op educatief/ creatief eiv'
of sociaal opzicht met

# Naam

Datum

Joris
Biekmann
99.

Evi
Looijnians

109. Diana Pasman Waalre
110. filippo
lusitani

Veldhoven

https://www.petitics.com/signatures_1irint.php7pet.ilion 10=242800

Omdat ik het erg
2019-10-29
belangrijk vind dat de
parasol blijft. Vanwege het
werk heb ik veel te maken
met mensen die engels
praten. Daardoor is het
voor mij super lijn dat ik
engels kan volgen bij de
Parasol. Ik ben net
begonnen met de eerste
cursus, maar ik hoop dat ik
nog veel cursussen kan
blijven volgen de komende
járen, zodat mijn Engels
steeds beter wordt! En ik
beter met mensen kan
communiceren in mijn
werk.
2019-10-29
Educatie belangrijk is

2019-10-29
2019-10-29
2019-10-29

2019-10-29
Ik wil dat de parasol blijft 2019-10-29
bestaan voor alle mensen
in veldhoven.

2019-10-30
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elkaar bezig te houden. Dit
moet blijven voortbestaan!
1 18. Ingrid Hospel Eindhoven

ihospel@outlook.com

Ja

119. Marjan
Beenker

Best

marjan.beenker@onsbrabantnet.nl

Ja

120. Nelly van
Dijk

Eindhoven

n.vdijk75@gmail.com

Ja

121. Hans Dekkers Veldhoven

hans.dekkers50@gmail.com

Ja

122. Giuliano
Belnome

giulianobelnome@hotmail.com

Ja

123. Grace E ik holt Valkenswaan

gracc.eikholt@hotmail.nl

Ja

2019-10-30

124. Margaretha
Van Boekel

margaretha.van.boekel@telenet.be

Ja

Ik teken omdat het voor
2019-10-30
mij heerlijk is om
overdag , andere mensen
te kunnen ontmoeten , een
taal te kunnen studeren in
een veilige omgeving .
Onbegrijpelijk dat dit
vanwege subsidiekosten
niet meer mogelijk zou
kunnen zijn. De Parasol
heeft een belangrijke
maatschappelijke
functie ü!

willemienoever@kpnmail.nl

Ja

2019-10-30

125. Willemien
van den
Oever

Eindhoven

Hamont-Aclu

Veldhoven

2019-10-30
Ik teken omdat ik achter
het belang van de Parasol
sta, zoals boven de petitie
omschreven.

2019-10-30

2019-10-30
Onvoorstelbaar dat de
politiek met het alsmaar
verder bezuinigen nog
steeds niet in de gaten
heeft wat daarmee kapot
wordt gemaakt.

2019-10-30

2019-10-30

126. Godfried van
Hoof

Eindhoven

fotomcdia@chello.nl

Ja

Parasol een geweldige
2019-10-30
organisatie is, waar ik met
plezier al jarenlang een
cursus volg!!

127. Hanneke
Hielkema

Veldhoven

hannekehielkema@hotmail.com

Ja

Ik teken omdat de Parasol
veel educatief plezier kan
geven ook op creatief
gebied en ook zorgt dat
mensen gezellig samen
kunnen zijn een paar uur
in de week. Vele mensen
zijn er al járen bij, dat
bewijst het succes van de
Parasol!

128. THoukes

Veldhoven

thes2000@yahoo.com

Ja

Ik teken omdat ik het
2019-10-30
belangrijk vind dat
inwoners van Veldhoven
de mogelijkheid houden
om zich educatief te
ontwikkelen in een
laagdrempelige zetting. De
Parasol heeft een hierin
een belangrijke functie
door educatie en door
mensen te stimuleren
actief te zijn en sociale
contacten te leggen. Via
persoonlijke ontwikkeling
en de contacten kunnen er
zoveel nieuwe initiatieven
ontstaan binnen
Veldhoven. Dit zou een

https://wwAv.peti ties.com/si.gnatures_pnnt.php2petition_i (1=242800
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speerpunt voor de
gemeente moeten zijn. De
gemeente Veldhoven zou
zich juist hard moeten
inzetten voor de Parasol
om juist die mensen bij de
gemeente en het beleid te
betrekken. Het sluiten De
Parasol zou een enorme
gemiste kans zijn voor de
gemeente en voor de
inwoners van Veldhoven.
Thea I loukes- van der Es
Ja

2019-10-30

130. Monique Kok Valkenswaard tamfulop@hotmail.com

Ja

2019-10-30

131. Anne-Marthe
Theuns

Dommelen

amtheuns@gmail.com

Ja

Ik teken omdat de Parasol 2019-10-30
mij zo goed heeft
opgevangen, toen ik niet
meer wist, waarheen te
gaan voor mijn lessen
Italiaans. We hebben al
een hele tijd met elkaar de
lessen gevolgd samen met
onze lerares Alessandra,
die deze lessen met zóveel
enthousiasme geeft. Ik zou
het echt heel erg gaan
missen en weet ook niet zo
snel, waarheen dan te
gaan. Ik hoop echt. dat u
uw beslissing terug kunt
draaien. Mijn dank zou
groot zijn. Met
vriéndelijke groet AnneMarthe Theuns

132. Cathrien van
Dam

Knegsel

cathrien.vandam@gmail.com

Ja

Ik sta achter de sociale
maatschappelijke functie
van de Parasol

133. Anneke
Dekkers

Eindhoven

adekkers 100@gmail.com

Ja

2019-10-30

134. Janette Hol

Best

janettehol@yahoo.com

Ja

2019-10-30

135. lgkor
Karavalakis

Veldhoven

igor.karavalakis@gmail.com

Nee

Ik maak deel uit van deze 2019-10-30
school en leer Nederlands,
ik wil deze actie steunen
en heroverweeg de
beslissing.

136. Antoon
Veldhoven
Verspaandonk

toonverspaandonk@gmail.com

Nee

Omdat er al genoeg naar
de klote wordt geholpen.

137. Jeroen
Looijen

j looijen@hotmail.com

Ja

138. Anne van den Veldhoven
Oever

anneoever@hotmai 1 .com

Ja

De Parasol moet blijven!

2019-10-30

139. Sjeanne de
Vries

Duizel

sjeanne56@gmail.com

Ja

Jammer als zo'n mooi
instituut verloren zou
gaan! Leren en
ontwikkeling dicht bij
huis. Erg belangrijk!

2019-10-30

140. Ine Meijer

Veldhoven

imeijer20@.gmai 1 .com

Ja

141. Wim van den Veldhoven
Oever

vvimoever@kpnmail.nl

Ja

volwassen educatie in
Veldhoven moet blijven!!

Ja

2019-10-30
Door het volgen van de
cursus ben ik uit een
isolement gekomen. Ik
kijk uit naar de donderdag
ochtend om weer onder de

129. Willem van
den Oever

Veldhoven

Veldhoven

willemoever@onsbrabantnet.nl

142. L. A. van Eijk EINDHOVEN wijwordenvaneijk@gmaiI.com

https://www.peti ties.com/signatures_print.php7petition 111=242800

2019-10-30

2019-10-30
2019-10-30

2019-10-30
2019-10-30

5-11-2019

pagina 9 van 20
# Naam

City

E-mailadres

Email
Comment
confirmed

Datum

mensen te komen, liet
verdwijnen van de parasol
betekend voor veel
mensen (inclusief mijzelf)
dat er een sociale activiteit
wegvalt. Dit zou zonde
zijn! II
143. Els Meijer

1 lonten

els.c.meijer@gmail.com

Ja

144. Pauline
Meijer

Nijmegen

paulinc_meijer@hotmail.com

Ja

145. Birgitte Loeft' Eindhoven

hirgittc.loc ff@ gmail.com

Ja

2019-10-30

146. 11.P. Houben

1 lilversum

riethouben@yahoo.com

Ja

2019-10-30

147. Mieke
Claassen

Veldhoven

miekeclaassen52@gmail.com

Ja

Ik teken omdat ik al ruim
15 jaar op de parasol zit .

148. Colin Loeft'

Eindhoven

colin.loeff@gmail.com

Ja

Ik ben 9 jaar en ik zit op
2019-10-30
tekenen en dat vind ik heel
erg leuk! En ik wil niet
stoppen! (ik heb
toestemming van mijn
moeder om deze petitie te
tekenen)

149. Peter
Duyvesteyn

1 lonten

pduyvest@gmail.com

Ja

Ik teken omdat DE
PARASOL MOET
BLIJVEN !

2019-10-30

150. Maarten
Duyvesteyn

Enschede

maarten.duyvesteyn@gmail.com

Ja

Mijn tante werkt bij de
Parasol.

2019-10-30

151. Karei van
Hak

Veldhoven

karelvanhak@gmail.com

Ja

Een instituut als De
2019-10-30
Parasol is in Veldhoven
duidelijk nodig voor de
vele cursisten die daar
jaarlijks weer een cursus
volgen. Dat kan voor de
verdere ontwikkeling van
de persoon zijn, maar ook
voor de noodzakelijke
sociale contacten. Dal mag
niet stoppen.

152. Lettie
Hoogstra

Veldhoven

l.hoogstra56@gmail.com

Ja

2019-10-30
De Parasol een heel
belangrijke functie heeft in
Veldhoven. De docente
mindfullnessyoga biedt
mij een uurtje ontspanning
naast mijn hectische werk.
Iedereen kan meedoen het
is geen cursus voor een
specifieke groep.

153. Adrian
Szczygiel

Eindhoven

adrian.szczygiel91@gmail.com

Ja

2019-10-30

De Parasol moet blijven
want alle mensen die er
werken verdienen het om
hun zeer maatschappelijk
verantwoordelijke inzet
voor de inwoners van
Veldhoven én omstreken
te kunnen continueren.

2019-10-50

2019-10-30

2019-10-30

154. Anu Dalakoti Valkenswaard anudalakoti@yahoo.com

Ja

2019-10-30

155. Eva
Duyvesteyn

Houten

eva.duyvestcyn@gmail.com

Ja

2019-10-31

156. Pauline
Rijksen

Den Haag

prijksen@live.nl

Ja

Ik teken omdat
2019-10-31
organisaties zoals de
Parasol laagdrempelig zijn
en mensen tot elkaar
brengt. Mensen die willen
leren kunnen daar prima
terecht. Zulke organisaties
moet je koesteren.

https://www.petifies.com/signatures_print.php7petition_i 0=242800
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157. Hanneke
Verrijt

Berge ijk

hanneke.'verrij t@gmail. com

Ja

Ik geloof in het belang van 2019-10-3
een centraal
ontmoetingspunt in een
dorp/wijk. In plaats van
deze ter ziele dragen,
zouden we ze beter
koesteren. Centraal is niet
altijd beter en er wordt
steeds alleen heel veel geld
uitgegegeven aan dezelfde
zaken terwijl dit ook
belangrijk is.

158. Gerard
Beenker

Best

gerard.beenker@onsbrabantnet.nl

Ja

2019-10-3

159. Carla van
Moorsel

GELDROP

cvanmoorsel 1 @gmail.com

Ja

Ik teken omdat ik al
2019-10-3
jarenlang met veel plezier
naar de Parasol kom om
lessen te volgen met goede
begeleiding, en ook het
sociale gedeelte is erg
belangrijk.

jokevanhest@gmail.com

Ja

2019-10-31

# Naam

160. Joke van flest Veldhoven

Datum

161. Mihaela
Patrasca

Valkenswaard

m ihae lapatrasca@ hotmail .com

Ja

2019-10-31

162. Anny van
Gisbergen

Nuenen

anny.van.gisbergen@posteo.nl

Ja

ik teken omdat ik het heel 2019-10-3 1
erg jammer zou vinden als
ik geen Spaanse les meer
zou kunnen volgen bij de
Parasol 1

163. A Schellen

Eindhoven

annemiekeschellen@live.nl

Ja

Omdat ook ik gebruik wil
kunnen maken van d3ze
activiteiten

164. 1 lettie Meijer Veldhoven

h.meijer54@upcmail.nl

Ja

de oudere mensen door
2019-10-3 1
middel van aktiviteiten die
georganiseerd worden
door de Parasol lol en
plezier in hun leven
blijven houden tot het
einde toe, dus laat de
Parasol hun bestaansrecht
houden

165. Marja van den Veldhoven
Brink

marja.van.den.brink@berinck.nl

Ja

2019-10-31

2019-10-3 1

166. Daniel
Cringus

Veldhoven

daniel.cringus@hotmail.co.uk

Ja

2019-10-31

167. Marjoke
Mollema

Veldhoven

hmjtroost@gmail.com

Ja

2019-10-3 1
Ik teken omdat ik als
jongvolwassene de parasol
een hele goede manier
vindt om je kennis te
verrijken alsje ‘klaar' bent
in je eigen vakgebied.

168. Miek Beckers Ľersel

miekbv@gmail.com

Ja

Ik de Parasol heel nuttig
2019-11-01
vind voor de
gemeenschap , de vele
contactmogelijkheden en
voor talen te leren . Zonder
deze lokaties worden we
steeds minder een
gemeenschap.

169. K.II.Ŭ.
Meurkens

Bu del

lilymeurkens@gmail.com

Ja

2019-1 1-01

170. Ingrid
Mohamed

Eindhoven

ing.60@hotmail.com

Ja

2019-11-01

171. Hilda
Pellegrom

Eindhoven

hpellegrom@yahoo.com

Nee

https i/Avww. petities. coni/signatures prinCphp?petition it^242800

Ik teken omdat ik het
belangrijk vind dat er
laagdrempelige
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ontmoetingsplaatsen zijn
met educatieve en sociale
rol. Ik volg al enkele járen
met plezier cursussen bij
de Parasol!
172. Isabel Alonso Veldhoven
N uez

ialgoo@icloud.com

Nee

De Parasol is een relevant 2019-1 I -O I
opleidingscentrum voor
Veldhoven en de
omgeving,

172. Tetiana
Ancherbak

Veldhoven

ancherbak.tatyana@gmail.com

Nee

I am very happy that in my 2019-1 1-01
city there is a Parasol. I
attend Dutch language
courses and I am very
pleased with the quality of
teaching. I want to
continue to learn Dutch in
Veldhoven for the next
years and integrate into the
Netherlands community.
Please don't take this
opportunity away from
people, but rather
encourage and develop the
Parasol.

174. Franka
Werter

Veldhoven

ťrankawerter@hotinai I .com

.la

De Parasol vervult een
2019-1 I -O I
belangrijke sociale functie
in Veldhoven. Ik kan als
gepensioneerde overdag
bij een deskundige docente
samen met mede-cursisten
Spaanse les volgen en fijne
contacten onderhouden.
Laat de Parasol voor
Veldhoven bestaan!

175. Maria
Dolores
Palmero
T orres

Veldhoven

lola.palmero@gmail.com

Nee

2019-11-01

176. Joyce
Hofman

Veldhoven

info@rijthof.nl

Nee

2019-1 1-01

177. Burak Yalcin Eindhoven

cezafanjaja3@gmail.com

Nee

Ik nederlands leer bij
parasol. Ik ben hier zeer
levereden mee en zou het
jammer vinden als dit
moet stoppen!

178. David Terol

Veldhoven

david.terol@gmail.com

Nee

Ik teken omdat het Parasol 2019-1 1-01
belangrijk voor mij is. Dit
jaar is mijn tweede
Nederlands cursus. 1 let is
de einige taalschool die in
Veldhoven is en ik heb
geen tijd om naar
Eindhoven te gaan. Ik zie
veel buitenland mensen in
hetzelfde situatie.

179. Robbie
Kouwenberg

Eindhoven

robbie.kouwenberg@ravenstack.nl

Nee

ik dit doel steun

180. Mariana
Oldemans

Eindhoven

m .oldemans@gtnai 1 .com

Nee

181. Rianne Aarts

Veldhoven

rianne.aarts@onsmail.nl

Ja

I 82. Magdalena
Posadowska
Starczewska

Eindhoven

magdalena.posadowska@gmail.com Ja

Ik wil dat Parasol blijft. Ik 2019-1 1-01
wil mijn cursus spaans
afronden.

183. Dariusz
Starczewski

Eindhoven

pawel starczewski@o2.pl

Ik wil dat Parasol blijft. Ik 2019-1 1-01
ben van plan om een

Ja

https:ZZwwvv.petities.comZsignaturesprint.php?petitionic@242800
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2019-1 1-01
2019-11-01

Ik vind dat De Parasol
moet blijven!

2019-1 1-01
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cursus engels bij Parasol
gaan volgen.
Educatie is de basis van
een duurzame
samenleving.

2019-1 1-01

184. Lenneke
Groen

Enschede

lennekegroen@gmail.com

Ja

185. Marianne
Verbeek

Veldhoven

mvverbeek@hetnet.nl

Ja

2019-1 1-01

186. Annette Van
Helvoirt

Veldhoven

annettevanhelvoirt@gmail.com

Ja

Ik teken omdat ik vind dat 2019-11-01
het verdwijnen van de
Parasol een heel groot
gemis zal zijn voor
Veldhoven en het zeer
onwenselijk is dat wij
Veldhovenaren een beroep
moeten doen op een
andere gemeente bijv
Eindhoven voor
educatieve en sociale
activiteiten!!!!

187. Margavan
der Gronden

Veldhoven

a.gronden@chello.nl

Ja

Ik teken omdat ik al meer
dan 10 jaar cursussen
Spaans volg. Ik heb
daardoor niet alleen veel
Spaans geleerd, maar ook
een vriendengroep
gekregen die ik niet zou
willen missen. Sociale
contacten zijn belangrijk
voor de (geestelijke)
gezondheid van mensen.

2019-1 1-01

188. Ker Vleuten

Veldhoven

kerlaceline@hotmail.com

Ja

Ik vind dat het kleine
stukje cultuur in
veldhoven stand moet
houden de parasol is een
aanvulling voor jong en
oud!

2019-11-01

189. Karin
ReimannHaan

Eindhoven

karinhaan@hotmail.com

190. annette
Verhagen

Veldhoven

netjeverhagen@hotmail.com

Dit moet Blijven hier
subsidie geld heel goed
besteed is

191. Jeannette van Berge ijk
den Brand

brandaut@cs.com

Ik vind het verkeerd om de 2019-1 1-01
Parasol te sluiten, want het
is een multifunctionele
organisatie die veel
verschillende doelen
bedient. Wat is dat toch
voor een plan, om alles
wat belangrijk is voor de
gemeenschap, maar weg te
bezuinigen. Hier hebben
zoveel mensen plezier van.
en dus moet het
verdwijnen. Dit is een hele
slechte zet van de
gemeente Veldhoven.

192. Alice Jansen- Veldhoven
jordans

phmjansen@onsbrabanlnet.nl

2019-1 1-01

Ja

https:ZZw\v\v.pelities.cornZsį.ĝnat'ures-print.php?petitior@ic^242800

2019-1 1-01

Ik teken omdat ik net met 2019-1 1-01
spaans ben begonnen. De
parasol is te fietsen.
Perfect. Anders moet ik
stoppen. Belachelijk. Gooi
het geld maar weer weg
aan een meiveldjc...voor
de zoveelste keer...goed
bezig gemeenteraad!!!
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193. Kitty
HeilijgersNijhof

Veldhoven

kittyheilijgers@onsbrabantnet.nl

Ja

Omdat de Parasol goede
2019-1 1-01
trainingen en cursussen
aanbiedt. Regionale
functie, vervult.
Opleidingen volgen om te
ontwikkelen en je hiervoor
in Veldhoven zelf terecht
kunt. Thans volg ik
Spaanse les.

194. Charo
CastanoLouwers

Veldhoven

charolouwers@gmail.com

Ja

De Parasol moet blijven
bestaan, het is belangrijk
voor de ontwikkeling en
de sociale leven van de
bewoners van Veldhoven
en omgeving. Het is geen
'hobbywerk' maar een
menselijke behoefte voor
iedereen.

195. Mieke
Bolsius

Veldhoven

a.bolsiusl@chello.nl

Ja

Ik vind dat een grote
2019-11 -01
gemeente als Veldhoven
niet zonder een
voorziening als de Parasol
kan. Mensen moeten
binnen de eigen gemeente
cursussen kunnen volgen
en niet hiervoor naar
Eindhoven of zelfs verder
moeten reizen. Wat voor
een groot aantal mensen
zeker betekent dat zij
helaas moeten afhaken. De
gemeente Veldhoven zou
juist trots moeten zijn op
zoveel kwaliteit!

196. Suzanne Van Helmond
Eijk van Geel

suzanne@vaneijkslaats.nl

Ja

2019-1 1-01

197. Natalie van
Hest

hansennatalie@hotmail.com

Ja

2019-1 1-01

198. Eloy van Dijk Veldhoven

eloyvandijk@icloud.com

Nee

2019-1 1-01

199. Manuela
Sewuster

manubis72@gmail.com

Ja

De parasol moet blijven

2019-1 1-01

200. Julien Horijon Eindhoven

jjjhorijon@gmail.com

Nee

Ik vind dat er al genoeg
onderwijsvoorzieningen
teloor gaan vandaag de
dag. Zonde en oliedom!

2019-11-01

201. Marianne Van Eindhoven
den brink

marianne.vandenbrink@hotinail.com Nee

202. Aiko Van de
roer

Lara Grajales

aikovanderoer@gmail.com

Ja

2019-1 1-01

203. Nick

Veldhoven

nick.gekkeling@gmail.com

Ja

Ik vind dat het nodig is dat 2019-1 1-01
deze educatie beschikbaar
blijft in Veldhoven. Met
de reden dat het een goed
initiatief is van mensen om
zich naast hun werk te
onderwijzen. Zeker omdat
de mensen die hier
studeren er voor betalen en
de educatie ook nog eens
in hun vrije tijd doen! Wat
wil de maatschappij nog
meer?

204. Glenn de Roo Veldhoven

derooglenn@gmail.com

Ja

2019-1 1-01

205. Roy Maas

maas_roy@hotmail.com

Ja

2019-1 1-01

# Naam

Veldhoven

Eindhoven

Bouwmeester

Eersel

hUps:ZZwww.petities.comZsi.gnaturesprinl.php?pelitionk.^242800

Datum

2019-1 1-01

De parasol al jarenlang een 2019-1 1-01
begrip is in Veldhoven .
dat mag nooit
verdwijnen ü!
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206. Mieke Van
Deursen

Veldhoven

miekemeulensteen27@gmail.com

Ja

De Parasol belangrijk is
voor veel mensen

2019-1 1-01

207. Sergiy
Ancherbak

Veldhoven

ancherbak@ukr.net

Ja

Please do not close
Parasol!

2019-11-01

208. Debby de Vet Veldhoven

devoneyl I04@hotmail.com

Ja

209. Maria Cox

ceesmariacox@hotmail.com

Ja

educatie voor alle
inwoners van Veldhoven
bereikbaar moet zijn

2019-1 1-01

miriba@versatel.nl

Ja

Educatie en ontwikkeling 2019-11-01
is belangrijk. Niet alleen
voor jongeren. Juist voor
de oudere generatie is het
belangrijk om geestelijk
vitaal te blijven. Het leren
van een taal is daar
uitermate geschikt voor.
De volksuniversiteit biedt
daar gelegenheid voor.
Ook voor mensen met een
kleinere beurs.

angeline.nies@icloud.com

Ja

2019-11-01

ollie.77@hotmail.com

Ja

2019-1 1-01

truike05@live.nl

Ja

2019-1 1-01
De Parasol moet blijven
opdat iedereen zijn cursus
afkan maken en óók de
voedselbank en ándere
activiteiten die in de
Parasol gebezigd worden
moeten dóór kunnen
gaan!!!
Ik reken omdat ik vind dat 2019-1 1-01
de Parasol moet blijven.
Het is een centrum dat
zorgt voor een veilige
samenleving, het
onderwijst respect voor
anderen en begrip voor
diversiteit.

# Naam

Eersel

210. Mirianne
Eersel
Bartholomeus

21 1. Angeline Nies Veldhoven
212. 01 Ga

Vhv

213. Truus Smets- Valkenswaard
Cu ij pers

214. Charlotte
Groothuis

Veldhoven

charlotte.groothuis@gmail.com

Ja

215. Suzanne
Houghton

Eersel

suzannejhoughton@gmail.com

Nee

Datum

2019-1 1-01

2019-1 1-01

erwinalbers@outiook.com

Nee

2019-11-01

217. Jeanne
VersmissenAdriaans

Eersel

jeanneadriaans@gmail.com

Ja

2019-1 1-01

218. Mark
Heesterbeek

Veldhoven

m.heesterbeek@byldis.com

Nee

2019-1 1-01

219. Karin
Verhagen

eindhoven

karin-verhagen@live.nl

Nee

2019-1 1-01

220. Marcel
Loeffen

Lent

marcellow87@gmail.com

Ja

2019-1 1-01

221. Marcella
Gravesteijn

WAALRE

dirkmarcclla@gmail.com

Ja

justinkoning@live.nl

Ja

2019-1 I-01
2019-1 1-01

216. Erwin Albers Veldhoven

222. Justin Koning Veldhoven
223. Lianne
Loeffen

Nijmegen

lianneloeffen@hotmail.com

Ja

224. Bianca
Akkermans

Veldhoven

ribakkermans@gmail.com

Ja

225. Pavel tJmbcik Veldhoven

pavcl.urubcik@gmail.com

Nee

renelouvvers@live.nl

Ja

226. René
Louwers

Veldhoven

https://www.petities.corn/signatures_print.php7petition 1(1=242800

Ik teken omdat ik lessen
volg in de Parasol!

Ik vind dat het een
geweldige plek is.

2019-1 1-01

2019-11-01
2019-1 I-01

Ik teken omdat het
2019-11-01
belachelijk is dat de
mensen in Veldhoven deze
veelzijdigheid aan
betaalbare educatie wordt
ontnomen.
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227. P Palacios

Veldhoven

paqui@warbroek.nl

Nee

2019-11-01

# Naam

Zo'n instelling absoluut
moet blij ben bestaan!

228. Lesley Das

Veldhoven

leslcytje 477@hotinail.com

Ja

2019-11 -01

229. Kristel
Foederer

Veldhoven

krissie71@live.nl

Ja

Ik teken deze petitie omdat 2019-1 1 -01
de Parasol onmisbaar is in
Veldhoven.
Laagdrempelig en
goedkoop jezelf
ontwikkelen op allerlei
gebieden. Goed voor
sociale contacten. Goed
voor binding houden met
de maatschappij.

230. WimcnPatty
Pectcrs

Veldhoven

w.peelers 12@gmail.com

Ja

2019-11 -01

23 1. Michele
Soond

Veldhoven

michelesoons@gmail.com

Ja

1 let belangrijk is dat zulke 2019-1 1 -01
instanties blijven bestaan!!
Voor de gemeenschap!

232. Dorothé van
Dooren

GeldropMierlo

dorothevandooren@hotmail.com

Ja

2019-11 -02

233. Silvie Aarts

Veldhoven

silvieaarts28@gmail.com

Ja

234. Inge
Cornel issen

Waalre

inge cornelissen@hotmail.com

Ja

2019-1 1 -02

233. Nicole
Stratman

Veldhoven

nicolestratman@hotmail.nl

Ja

De cursussen die gegeven 2019-1 1 -02
worden echt top zijn! En
ik wil graag dat daar zo
veel mogelijk mensen van
kunnen genieten. Zeker
ook onze jeugd!

236. Piet
Arkesteijn

Veldhoven

pgarkesteijn@gmail.com

Ja

Ik teken omdat educatie
buiten de gewone
instellingen belangrijk is,
zoals het leren van een
andere taal

237. Henk
Oldemans

Eindhoven

henk.oldemans@gmail.com

Ja

2019-11 -02
1 let moet maar eens
stoppen met de steeds
verder voortsluipende
verschraling op het gebied
van cultuur en educatie!

238. Bianca
Louwers

Veldhoven

bianca-louwers@live.nl

Ja

2019-1 1 -02

239. Ana Maria
van Dijk

Veldhoven

mjevandijk@onsbrabantnet.nl

Ja

2019-1 1 -02

240. An Strijkers

Veldhoven

a.strijkers@hotmail.nl

Ja

2019-1 1 -02

241. Albert van
Eisden

Veldhoven

a.eisden9@upcmail.nl

Ja

2019-1 1 -02

242. René Van
Genesen

Veldhoven

renevgenesen@hotmail.com

Ja

De parasol gewoon moet
blijven.

243. Y van Dijk

Geldrop

yvonnevandijk66@hotmail.com

Ja

Zulk soort instanties te
2019-1 1 -02
vaak verdwijnen en er veel
sociaal samenzijn wordt
gemist.

Ik vind dat die moet
blijven en mensen moet
blijven helpen.

2019-1 1 -02

2019-1 1 -02

2019-1 1 -02

244. Erik Esther

Veldhoven

estherverdaal@hotmail.com

Nee

2019-11-02

245. Hilde Tanis

Veldhoven

hummel nunt2@hotmail.com

Nee

2019-1 1 -02

246. Audrey
Schriks

Veldhoven

c.schriks5@upcmail.nl

Ja

2019-1 1 -02

247. Resi
Rombouts

Veldhoven

resi.rombouts@hotmail.com

Ja

2019-1 1 -02

248. Bianca
Akkcrmans

Veldhoven

snowboardbabe26@hotmail.com

Ja

2019-1 1 -02

249. Edith
Schenkelaars

Veldhoven

edith3@live.nl

Ja

2019-1 1 -02

https://www.petities.com/signatures_print.php7petitionJcH242800
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250. Alike Van
gurp

Eindhoven

arom bouts@hotmai 1 .com

Ja

2019-1 1-02

251. Franca
Erhardt

Veldhoven

fje @hotmail.com

Ja

252. Angelique
Meijer

Veldhoven

a.meijerpellens@gmail.com

Ja

Ik hier een cursus Spaans
volg...en het erg gezellig
vind

2019-1 1-02

253. Els Cru ij ff

Veldhoven

elscruijff@gmail.com

Ja

Ik maak regelmatig
gebruik van de kennis die
de Parasol mij te bieden
heeft

2019-1 1-02

254. Mart Hest

Veldhoven

martvanhest@gmail.com

Ja

EC De Parasol mag niet
verloren gaan!

2019-1 1-02

255. Nelleke
Delfgou

Helmond

n.delfgou@upcmail.nl

Ja

Helemaal eens met de
opsteller van deze petitie.
Te gek om dit soort
educatieve, sociale
initiatieven niet te blijven
subsidiëren!

2019-1 1-02

256. Ben
Verhoeven

Veldhoven

bwh verhoe ven@gmai 1 .com

Ja

2019-1 1-02

# Naam

Ik het een gemis vind om
de parasol kwijt te raken

2019-1 1-02

mo.ja. vermeeren@gmail.com

Ja

2019-1 1-02

258. Llanka
Janssen

Eindhoven

ahsalexjanssen@gmail.com

Ja

2019-11 -02

259. Anne
Oerlemans

Boxtel

annevelden@hotmail.com

Ja

2019-1 1-02

257. M Vermeeren Eindhoven

hestvanrob@gmail.com

Ja

2019-1 1-02

261. Marloes Van
der mierden

Veldhoven

inarloesvdmierden@hotmail.com

Ja

2019-1 1-02

262. Gonnie
Verhoeven

Veldhoven

gonnie verhoeven@hotmail.com

Ja

Ik teken omdat ik vind dat 2019-1 1-03
de parasol moet blijven

263. Rob Meyer

Den Haag

raf.meyer@casema.il 1

Ja

een goede voorziening
zoals de Parasol in
Veldhoven nodig is

264. Steven van
der Sanden

Veldhoven

steven sanden@hotmail.com

Ja

Ik maak al járen lang
2019-1 1-03
gebruik van de
taalcursussen welke
gegeven worden bij de
Parasol. De parasol geeft
een goede en betaalbare
optie om jezelf te
verbeteren. Ook mijn
vriedin is naar Nederland
gekomen en heeft gebruik
gemaakt van de cursussen
Nederlands. Dit heeft haar
geholpen om binnen een
jaar tijd de basis van onze
taal te leren en te
integreren in onze
Nederlandse samenleving.

265. Saskia Vam

Loon

saskiavloon@icloud.com

Nee

Gewoon omdat is
belangrijk is dat het blijft
bestaan o

266. Daphne
Laanen

Enschede

daphnelaanen@gniail.com

Nee

267. Lilian Beemer Eersel

lilianbeeiner@kpmnail.nl

268. Peter Braun

pmbraun@onsbrabantnet.nl

Ja
Ja

260. Rob van flest Best

Veldhoven

269. Rene America Veldhoven

rene@americaantjes.com

270.

jokebroeien@hotniail.com

veldhoven

Ja
Ja

https://www.petities.com/signatures_ pnnt.php?petition @(.1=242800

2019-1 1-03

2019-11 -03

2019-1 1-0.3
2019-11-03
2019-11 -03
Ik vind dat iedereen in
Veldhoven en omstreken
de kans moet krijgen om
bij de parasol een cursus te
kunnen volgen.
2019-11-03
2019-11-03
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Joke
v.Kimmenade

Datum

Ik bij de Parasol al járen
een hele fijne taalcursus
volg en het jammer zou
vinden wanneer die moet
stoppen

271. Henny Werter Veldhoven

henwerter@hotmail.com

Ja

Ik teken deze petitie omdat 2019-11 -03
de Parasol veel mensen de
mogelijkheid biedt om
zich in de eigen gemeente
te blijven ontwikkelen en
contact te maken met
anderen. De Parasol hoort
bij Veldhoven!

272. Anja van tier
Sanden

Bergeijk

ja.sanden@planet.nl

Ja

Ik vind het belangrijk dat 2019-1 1-03
er voor iedereen ongeacht
achtergrond of financiële
middelen de mogelijkheid
is om zich op alle gebied
verder te ontwikkelen.

273. Hans Zelle

Veldhoven

hvvzelle@ 12move.nl

Ja

Ik teken omdat ik De
2019-11-03
Parasol een onmisbaar
instituut vind voor
Veldhoven. Het biedt
uitstekende cursussen en
ontmoetingsmogelijkheden
voor volwassenen tegen
een redelijke prijs. Ook
voor partners van expats
een ideale mogelijkheid
om met Nederland en
Veldhoven in het
bijzonder kennis te maken.

274. Bernadette
Veldhoven
van der Kraan

bmvdkraan@gmail.com

Ja

2019-1 1-03

275. Lieke Wiel

Veldhoven

liekevdwiel36@hotmail.com

Ja

2019-1 1-03

276. Anja Vialle

Veldhoven

a.viallel@hetnet.nl

Ja

Er zelf ook profijt van heb 2019-1 1-03
gehad in n wat moeilijke
periode , t samen zijn met
andere mensen heeft mij
toen erg geholpen.

277. J Perez

Haarlem

biojsp@gmail.eom

Ja

Alle mensen hebben recht 2019-1 1-03
om verder te leren en
ontwikkelen

278. Sarah Kivils

Veldhoven

sarahkivits@hotmail.com

Ja

Ik teken omdat de parasol 2019-1 1-03
zoveel bied voor de
mensen in Veldhoven en
omgeving. Zodat iedereen
zich verder kan
ontwikkelen.

279. Ben Thijssen

Valkensw aard ellybenlhijssen@gmail.com

Ja

Ik deze petitie van harte
steun!!!

2019-1 1-03

280. marja sanders Veldhoven

mbjsandcrs@onsbrabantnet.nl

Ja

de parasol veel goed werk 2019-11-03
doet voor veldhoven

281. Boud Werter

bodobeer@hotmail.com

Ja

Ik ben het er mee eens

2019-11 -03

282. Susanne
Boxtel
Jacobs-Werter

suuswerter@hotmail.com

Ja

Prima stichting met
positieve inzet. Houdt
ouderen langer gezond!

2019-11-03

283. Simone
Verbeek

V tight

smoon69@outlook.com

Ja

2019-1 1-03

284. Thekla
Klcinhuis

Veldhoven

thekla.kleinhuis@gmail.com

Ja

Veldhoven kan niet zonder 2019-1 1-03
De Parasol

285. Manon
Thomassen

Den Haag

frambozenijs@gmail.com

Ja

Mijn nicht hier met veel
plezier werkt. Sociale
activiteiten behoren «een

Veldhoven

https://www.petities.com/signatures_print.php7petition_icN242800

2019-1 1-03

5-11-2019

pagina 18 van 20
# Naam

City

E-mailadres

Email
1 Comment
confirmed

Datum

luxe te zijn, ze zijn
broodnodig.
286. TJM de
Munck

Veldhoven

klth@summacollege.nl

Ja

De Parasol moet blijven

2019-1 1-03

287. Evert
Thomassen

Den Haag

thomassen.e@gmail.com

Ja

Ik teken omdat het hier
geen hobby club betreft.
Deze mensen zijn zinvol
bezig en daar heeft de
gemeente een
verantwoordelijkheid in.

2019-1 1-03

288. Carla De
I laas

Veldhoven

cdehaas@onsmail.nl

Ja

De Parasol zorgt voor
creativiteit, contact,
verbinding, kennis,
eigenwaarde. Dat moet
blijven.

2019-1 1-03

289. Marieke
Cornelissen

Nuenen

liebeideoot@hotmail.com

Ja

290. Therese Wyns Valkenswaard therese.wyns@gmail.com

Ja

2019-1 1-03

291. Martinus Van Eindhoven
Lieshout

Ja

Ik teken omdat de Parasol 2019-1 1-03
mensen stimuleert,
samenbrengt en verbindt
om het beste uit zichzelf te
halen. Een gemeente als
Veldhoven zou dat moeten
toejuichen en omarmen!
Verschraling en verarming
liggen op de loer. Wat
eenmaal weg is, komt niet
meer terug. Zonde!

tvanlieshout57@gmail.com

2019-11 -03

292. Nelleke
Gerbrandy

Valkenswaard nellekegerbrandy@hotmail.com

Ja

Ik teken omdat ik vind dat 2019-11 -03
laagdrempelige
persoonlijke ontwikkeling
toegankelijk moet blijven.
Én omdat de cursussen
bijdragen aan sociale
cohesie en sociale
netwerken van de
deelnemers.

293. I lennie Van
Breugel

Valkenswaard hennievanbreugel@hotmail.com

Ja

Ik het politici die dit
voorstaan zeer kwalijk
neem dat zij deze vorm
van cultuur en sociale
contacten de grond in
boren.

294. Ans van
Luxemburg

Veldhoven

lcjvanluxemburg@onsbrabantnet.nl

Ja

2019-1 1-04

295. Corrie
Kampinga

Veldhoven

chemtecgalvano@gmail.com

Ja

2019-11 -04

296. Hans Tilman

Veldhoven

hans.tilman@gmail.com

Ja

Het is van essentieel
2019-1 1-04
belang dat de gemeente
een laagdrempelige
voorziening op het gebied
van kunst 8í cultuur met
subsidie steunt. Voor
velen een haalbare en
betaalbare educatieve
voorziening waar zin- en
betekenisgeving centraal
staan.

vampiradesign@gmail.com

Ja

Ik vind dat de parasol
moet blijven bestaan. Het
is een fijne plek om te
leren en sociale contacten
op te doen. Zeker voor
mensen met een klein
inkomen die andere

297. Inge de Vries Veldhoven

https://www.petitics.com/signatures print.php?petitionjcN242800

2019-11 -03

2019-1 1-04
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plekken niet kunnen
betalen. Als de parasol
weg zou vallen of duurder
zou worden zal ik veel
minder sociale contacten
opdoen en dat zou ik erg
jammer vinden.
298. Annie Van
der Ros

Veldhoven

annievdros@kpnmail.nl

Ja

2019-1 1-04
De Parasol mag niet
verloren gaan voor de
Veldhovense
gemeenschap! Fantastisch
instituut!

299. Marjan
Beekwilder

Eindhoven

oetels74@hotmail.com

Ja

2019-1 1-04

300. Gerda
Loomans

Nuenrn

gerda.loomans@gmail.com

Ja

Ik teken omdat ik het heel 2019-11 -04
jammer zou vinden
wanneer ik hier niet meer
mijn cursus Spaans zou
kunnen volgen. De Parasol
biedt de mogelijkheid dit
op de ochtend te doen.
waardoor ik het kam
combineren met mijn
werk.

301. Ron
Veldhuizen

Eindhoven

ron04062@gmail.com

Ja

2019-1 1-04

302. Natasha
Wiekmeijer

Eindhoven

natasha.wiekmeijer@gmail.com

Ja

2019-1 1-04

303. Marianne
Asveld

Valkenswaard gasvcld@me.com

Nee

2019-1 1-04

304. Ria Bernards

Vessem

ria.bernards@hetnet.nl

Ja

Ik docent ben en de
2019-11-04
parasol een fíjne
werkgever is, collegialiteit
biedt en verbondenheid.
Samen met andere
professionals inwoners uit
regio eindhoven van goed
inderwijs kunnen voorzien
en sociale contacten

305. Marijke
Rijkers

Valkenswaard

marijkerijkers@hotmail.com

Nee

Ik wil graag de cursus
Spaans blijven volgen!

306. Colja van
Baren

Veldhoven

cgjvanbaren@onsbrabantnet.nl

Ja

ik onderteken deze petitie . 2019-11-04
omdat De Parasol een
instituut is dat in onze
samenleving hoort te
bestaan.

307. Joost
Loomans

Nuenen

joost.loomansl 18@gmail.com

Ja

2019-1 1-04

308. Henri Van
Hedel

Veldhoven

henrivanhedel@planet.nl

Ja

De Parasol moet blijven.
2019-1 1-04
l iet is te gek voor woorden
dat men de onderhavige
subsidie de nek omdraait
terwijl het hier een sociaal
en cultureel gebeuren
betreft!

309. I luub en Joke Veldhoven
Heetman

heetman@hetnet.nl

Ja

Op een goede manier door 2019-11-04
deskundige leraren lessen
te kunnen volgen voor een
acceptabele prijs dichtbij
mijn woonomgeving.

3 10. Rob van der
werf

Veldhoven

r.vanderwerf@kpnmail.nl

Ja

1 let nut en de sociale
2019-1 1-04
impact van de parasol zeer
goed is bewezen en mag
dus niet stoppen.

311. Thera van der Veldhoven
Werf

t. v a n d e rwe rf@ k p n m a i 1. n 1

Ja

2019-1 1-04
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De Parasol een
voorziening is die niet mag
verwijnen.
312. Detje De
Bock

Mierlo

detje@kpnmail.nl

3 13. Henriette van VELDHOVEN dtcj@chello.nl
den Hurk

Ja

2019-11-04

Ja

2019-1 1-04

Eindhoven

nicole2108@hotmail.com

Ja

2019-1 1-04

3 1 5. Elena Uriarte Veldhoven

elenauriartcc@gmail.com

Ja

2019-1 1-04

3 16. Pawel Rędzio Veldhoven

pawello99@interia.pl

Ja

3 1 7. Henk Janssen Veldhoven

heflo@hetnet.nl

Ja

2019-11-04

hannekevanloon66@gmail.com

Ja

2019-1 1-04

ineke.makkes@live.nl

Ja

De voedselbank daar ee
prima ruimte heeft en
omdat er veel
verschillende lessen
worden gegeven. I let zou
erg jammer zijn als dit
gebouw zou verdwijnen.

Ik teken omdat ik vind dat 2019-1 1-05
de Parasol moet blijven
bestaan. Heb bewust daar
mijn fotografie cursus
gevolgd omdat het dichtbij
is en vanuit Wintelre nog
net op fietsafstand.

314. Nicole De
Jonge

3 1 8. Hanneke van
LoonVermeulcn

Veldhoven

319. Ineke Makkes Veldhoven

1 think De Parasol is very
important place in
Veldhoven.

2019-1 1-04

2019-11 -04

320. Anja de
Koning

Wintelre

anjadekoning@hotmail.com

Ja

32 1. Esther Klein

Veldhoven

esthergramsbergen@hotmail.com

Nee

2019-1 1-05

322. Karin
StorimansLouwers

Veldhoven

jlouwers@hetnet.nl

Nee

2019-1 1-05

323. Wilhelm van
Schaik

Veldhoven

wvschaik@humitemp.nl

Nee

geestelijke bijscholing is
2019-1 1-05
zowel praktisch nuttig als
essentieel bij langer actief
bezig blijven. Tevens
geven de cursussen een
verbreding van het
kennissen-netwerk. De
Parasol heeft een zeer
belangrijke sociale functie.

324. Caterine
Hclbling

Eindhoven

caterinehelbling@live.nl

Nee

Ik volg Engels les. De
2019-11-05
lessen zijn betaalbaar en
belangrijk in de huidige
tijd. De Regio is
internationaler geworden
door de grote bedrijven. Ik
werk in de zorg en Engels
wordt ook bij ons steeds
belangrijker.
2019-1 1-05

zekria.ahmad@veldhoven.nl

Nee

Eindhoven

esther.gans@hotmail.nl

Ja

327. Saskia van
Rijnswou

Veldhoven

sasbes@gmail.com

Nee

De Parasol: laagdrempelig, 2019-1 1-05
cultureel, sociaal,
educatief. Kortom: zeer
belangrijk!

328. Rebecca
Bogaers

Eindhoven

rebecca.bogaers@hotmail.com

Nee

2019-1 1-05

325. Zekria ahmad veldhoven
326. Esther Gans

https://www.pelities.com/signatures print.php?petition ic^242800
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