
 
 
 
Een nieuw seizoen, een nieuwe nieuwsbrief… 
 
Voordat we overgaan tot de orde van de dag van het inloophuis, willen wij stil 
staan bij het overlijden van een bijzonder fijn mens: Frans Versluis. Frans 
Versluis was de steun en toeverlaat van ons inloophuis, maar ook bij de 
Samenloop voor Hoop. We zullen hem intens missen..  
 
Als iemand een herinnering wordt, dan is die herinnering van onschatbare 
waarde.. 
   

                                        
 
 
Vereniging Airport Business Park Lijnden 
 
Het is eind augustus en deze zomer is voorbij gevlogen. Er is weer van alles 
opgestart en van alles ontsproten uit het brein van Riet. En..we hebben 
prachtig nieuws: de “Vereniging Airport Business Park Lijnden” heeft ons onder 



haar hoede genomen. Dat betekent voor het Inloophuis dat er elk jaar een 
evenement wordt georganiseerd met het personeel van alle bedrijven op het 
Business Park. De opbrengst van dit evenement is voor ons Inloophuis. Maar 
dat is niet alles: de Vereniging betaalt elk jaar onze energierekening. Hier zijn 
wij natuurlijk ook ongelofelijk blij mee! 
 
 

                        
 
 
Samenloop voor Hoop van Inloophuis Esperanza  2018                   
                                
We hebben net de Samenloop van Hoop Haarlemmermeer achter de rug, in 
één woord: geweldig! Dat heeft ons bestuur doen besluiten om zelf weer een 
Samenloop te organiseren. Onze commissie is al voor de helft compleet, dus 
meld je aan als je denkt dat je van waarde kunt zijn voor de Inloophuis 
Esperanza Samenloop voor Hoop. Op de website en Facebook komen alle 
bijzonderheden te staan, dus zoek ons regelmatig op. 
Aanmelden op het welbekende e-mailadres: info@inloophuisesperanza.nl.  
 

                                                                         
 
 
De Trap van het Inloophuis 
 
Als je al eens in ons Inloophuis bent geweest, ken je de trap naar boven en 
weet je ook dat je de mogelijkheid hebt om een traptrede te sponsoren. Er zijn 
al meerdere treden gesponsord en dat kan ook niet anders: het kost €75 per 



jaar. De borden met reclame kunnen bij de firma ABIM worden gemaakt maar 
wel op eigen kosten. Je kunt ook kiezen hoe vaak je de factuur wilt ontvangen: 
per jaar, twee jaar of per drie jaar. Kom gewoon eens kijken als je een trede 
zou willen sponsoren. De koffie staat klaar. 
 

             
 
High Tea 5 september 2017 
 
De High Tea van Esperanza is altijd goed bezocht en erg gezellig. Op 5 
september is het weer zover: van 13.30 uur tot 15.30 uur. Houd je van het 
gezellige Engelse Tea-gevoel, de zoete heerlijkheden, dan zou ik zeker niet lang 
twijfelen en je aanmelden. De High Tea is voor (ex)kankerpatiënten en hun 
naasten. De kosten zijn €10 per persoon, geef je snel op! 
 

                                      
 



 
Mindfulness 
 
Hoe moeilijk is het om positief te blijven denken bij kanker? Hoe fijn is het om 
daarbij geholpen te kunnen worden. Het leren omgaan met jouw emoties, 
meer kunnen genieten van mooie dingen ondanks dat zwaard van Damocles 
boven je hoofd. Mindfulness leert je bewust stil te staan bij vervelende 
gedachten en gevoelens, zodat je deze niet zult veroordelen en je ruimte 
creëert bij het maken van andere keuzes om positiever om te kunnen gaan met 
stress, pijn en verdriet. 
 
Vanaf november gaat Tine Proper Mindfulnesstraining geven in ons Inloophuis. 
Dit zal een training zijn in groepsverband van 8 weken. Op onze site kun je 
meer lezen over de inhoud van de cursus. De cursus start op vrijdagochtend 3 
november van 10.00 uur tot 12.30 uur in ons Inloophuis en eindigt op 22 
december. Er zal ook een stiltedag zijn: zondag 3 december van 10.00 uur tot 
16.00 uur. De kosten van de complete training zijn €200.  
 
Geef je op bij Esperanza via de e-mail: info@inloophuisesperanza.nl of bel ons 
op: 020-7230522. 
 
Heb je meer vragen en wil je weten of mindfulness iets voor jou zal zijn: stuur 
dan een mail naar Tine: zenriverhaarlem@gmail.com. 
 
Met Monique haken voor je arm 
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Vrouwen hebben tijdens of na borstkanker, vaak last van hun armen. Dit heeft 
te maken hebben met de lymfe die wel of niet helemaal is weggehaald. Samen 
met Monique Pik gaan wij kussens haken die niet alleen prachtig zijn, maar ook 
een steun zijn voor de pijnlijke of vermoeide arm. Kijk op de website voor meer 
bijzonderheden! 
 
Portrettekenen 
 
Vorige keer schreef ik over Frans Versluis en zijn enorme inzet voor ons 
inloophuis. Helaas is hij niet meer bij ons, maar dankzij zijn bijdrage in de opzet 
van de cursus portrettekenen, kunnen wij, onder leiding van onze beeldend 
kunstenaar Ton Pot, een cursus portettekenen aanbieden.  
Hoe belangrijk is het om creatief bezig te zijn en te kunnen ontspannen als je 
ziek bent? Vanaf 4 oktober aanstaande, om de week op woensdagmiddag, kun 
je aan de slag. De kosten per keer zijn €6,50. 
Kijk op de website of Facebook voor bijzonderheden, of geef je gewoon zo snel 
mogelijk op per e-mail: info@inloophuisesperanza.nl. 
 
 Badhoevedorp Proeft, de derde editie komt eraan!     
 
Al twee keer een enorm succes, dus een derde keer kon niet uitblijven. 
Heerlijk eten, Badhoevedorpse gezelligheid en muziek, de ingrediënten voor 
Badhoevedorp Proeft.     
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• Weet je dat Jeanette bij ons massages gaat geven? 

• Weet je dat Esperanza op 4 september start met Shiatsu Massage? Op 
onze Facebookpagina kun je er alles over lezen en je opgeven! 

• Weet jij dat hoe meer mensen onze Facebookpagina zien, hoe meer 
mensen attent worden gemaakt op onze mogelijkheden voor 
(ex)kankerpatiënten en hun naasten? 

• Weet jij hoe belangrijk dat is en dat je ons alleen maar hoeft te liken en 
te delen?  

• Weet je dat we op deze manier ook weer meer vrijwilligers kunnen 
vinden? 

• Weet jij nog iemand die ons zou willen helpen als vrijwilliger?                                                                                      
 
Onze agenda kun je natuurlijk weer op de site vinden! 
 


