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Bijna zomer!
Soms denk je: ja! Maar dan is het toch: nee! Dit is een kleine schets van de
zomers in Nederland. Maar eindelijk worden de dagen mooier en warmer;
ondertussen is er bij Inloophuis Esperanza weer van alles te doen.

Barbecue

Op 24 juli hebben wij weer onze jaarlijkse en gezamenlijke barbecue voor onze
gasten en onze vrijwilligers. Meld je alsjeblieft op tijd aan, zodat wij een goede
inschatting kunnen maken van de inkoop van de heerlijkheden. We leggen het
vlees op de BBQ vanaf 17.00 uur. Ben je al gezellig bij ons, blijf dan gezellig!

AutoMobiel pilot van start
Het is zover: de pilot AutoMobiel gaat in juni van start in Badhoevedorp! Met
AutoMobiel ben je eenvoudig en voordelig altijd mobiel met hulp van anderen.
Gebruikmaken van de vervoerservice kost slechts €15 per jaar en 30 cent per
kilometer.
AutoMobiel is een vervoerservice en initiatief van Servicepunt Thuiswonen,
bedoeld voor ouderen en hulpbehoevenden zonder vervoer. Het is dé oplossing
om toch zo nu en dan eruit te kunnen, doktersbezoeken te kunnen doen en
eens op visite te gaan.

Haken & breien
We haken en breien natuurlijk nog steeds en we zijn altijd op zoek naar
meerdere dames of heren. Het afgelopen jaar hebben we al van alles gemaakt.
En om hier continuïteit aan te geven, help ons om nog meer mooie
hulpmiddelen zoals gebreide borstprotheses en bijvoorbeeld hartjeskussens te
maken. Geef je op via het aloude e-mailadres of nog beter: kom op 19 juni
langs!

Altijd!
We hebben altijd gastvrouwen en heren nodig.
Esperanza groeit, dus ook een coördinator zou heel fijn zijn. En denk je: ach, ik
heb tijd over: meld je aan als vrijwilliger en dan kunnen we je inzetten bij een
evenement.

Jazz & Wine
Jazz&Wine by Joyce Stevens, de meest mooie wijnen met een zangeres die je
hart voorgoed steelt. Heren, neem je vrouw mee uit naar een avond vol
geneugten en geniet!
Zondagmiddag 15 september van 15.30 – 18.00 uur verzorgt ze in de kleine
zaal van Schouwburg de Meerse, Raadhuisplein 3, 2132 TZ Hoofddorp haar
sfeervolle theatervoorstelling. Kaarten zijn beschikbaar!

Kaarten bestellen
En dat is niet alles: aansluitend kun je bij restaurant de Beren in Hoofddorp
eenvoudig het Esperanza menu nuttigen. Kijk op onze Facebook-pagina en
boek zo spoedig mogelijk!

Badhoevedorp Proeft
Zondag 29 september aanstaande vanaf 15 uur gaan we weer proeven in
Badhoevedorp.
Een evenement waar iedereen blij van wordt. Ook weer uit de stal van
Esperanza. Schrijf het in je agenda en kom gewoon gezellig proeven!

Marathon van Amsterdam

Ben jij een sporter? Ben jij een hardloper? Ben jij een bikkel? Dan moet jij
meelopen voor de Goede Doelenloop van de Marathon van Amsterdam! En jij
niet alleen! Schrijf je in voor de TCS Marathon (8 kilometer) of de Halve
Marathon: (21 kilometer) op 20 oktober 2019.
Neem iedereen mee die dit een uitdaging vindt! Kom naar ons inloophuis en
schrijf je in voor dit geweldige evenement. En het mooie is: je helpt ons ermee!

Marathon van Amsterdam

Weet jij dat we mensen zoeken voor de commissie van de Samenloop
voor Hoop?
Weet jij dat wij ons huis ook openen voor dementerende mensen en hun

naasten?
Weet jij dat jij veel kan betekenen voor ons huis?
Weet jij wel hoe mooi ons huis is en dat de koffie altijd klaar staat?
Weet jij dat we steeds meer groeien, steeds meer mensen helpen en dat
wij steeds bekender worden?

