
Nieuwsbrief	augustus	2019

Augustus…nee, kunnen we niet op rijmen

Augustus	is	een	maand	waarin	de	zomer	hoogtij	viert.	En	we	hebben	al	een
enorme	warme	zomerdag	gehad:	40	graden.	Oefff!	Maar	Inloophuis	Esperanza
laat	zich	ook	in	deze	hitte	niet	kennen.	De	vakantie	is	weer	voorbij.	Een
zomerse	nieuwsbrief	gaat	je	vertellen	wat	er	bij	Esperanza	gaat	gebeuren.	Dus
bereid	je	voor	op	wat	er	komen	gaat,	want	het	is	natuurlijk	altijd	weer	de	moeite
waard.



BBQ

De	jaarlijkse	BBQ	was	weer	een	enorm	succes.	Slager	van	de	Raa	was	de
sponsor	van	het	voortreffelijke	vlees	dat	Hennie	Dompeling	fantastisch
bereidde	op	de	barbecue	ter	beschikking	gesteld	door	Tuincentrum	Osdorp.
Joma	Verhuur	zette	de	tafels	neer	en	Wouter	bakte	de	heerlijkste	patat	met
Woody’s	Bakfrites,	geheel	door	hen	gesponsord.	Het	ijs	was	van	Danie’s
IJssalon	en	ook	van	het	Fornuis	kregen	we	een	prachtige	korting.	Onze
gastvrouwen	en	gastheer	verzorgden	de	salades	en	een	gast	maakte	een
geweldige	knoflooksaus.



De 44ste Marathon van Amsterdam komt er
weer aan…

Ja, het lijkt ver weg, maar na de zomer is het weer Marathon train- en looptijd.
Voor Esperanza lopen we natuurlijk weer mee in de Goede Doelen Loop. Ben
jij een liefhebber van hardlopen en vind je het mooi en goed om een goed doel
te ondersteunen? Schrijf je dan nu al in voor de TCS Marathon (8 kilometer) of
de Halve Marathon (21 kilometer) op 20 oktober 2019.

Dankzij jouw deelname ondersteun je inloophuis Esperanza, met als
belangrijkste activiteit psychosociale hulp aan (ex-) kankerpatiënten en hun
naasten.

Er is een minimum donatie van 100 euro per persoon, inclusief startbewijs, het
Esperanza-shirt en wat te drinken. Laat je sponsoren!

Wil je meedoen en dat Goede doel ondersteunen? Download dan nu het
inschrijfformulier op de site en stuur het snel terug naar
info@inloophuisesperanza.nl

Badhoevedorp Proeft 5.0 het eerste Lustrum
d.d. 29 september

Badhoevedorp Proeft 2019 is deze keer super bijzonder: het eerste lustrum van
dit prachtige evenement. In samenwerking met Stichting Maatvast op een
andere locatie en wel het parkeerterrein van het Dorpshuis te Badhoevedorp.

En dit zijn onze deelnemers tot nu toe:

https://inloophuisesperanza.nl/wp-content/uploads/2019/02/inschrijf-formulier-marathon-2019-1.docx
mailto:info@inloophuisesperanza.nl


Later aan het water
Brasserie Waterwolf
Het Fornuis
Patatzaak
Tuincentrum Osdorp
Brouwerij de 7 deugden
Ramada Amsterdam Airport Schiphol
Corendon Village Hotel

Nieuwe deelnemers:

Park Plaza Amsterdam Airport
Kaasboerderij Sloten (Liefde & Ambacht)
Meinders Catering
The Catering Mix
Kukimi by Ramada Amsterdam Airport Schiphol

BE THERE!

Rust in het hoofd, rust in het lijf

Tijdens de cursus leer je op een laagdrempelige manier tools aan die je direct
kunt toepassen in het dagelijkse leven. Tools waardoor jij je eigen grens leert
herkennen zodat je daarbinnen kunt blijven. Fijn in tijden van stress of lastige
situaties. Maar ook tools waardoor jij meer rust in je hoofd en in je lijf ervaart!



Daarnaast bewegen we zonder prestatiedruk. En leer je ook minder 'in het
hoofd te zijn' en meer te 'voelen'. Niet zweverig maar met beide benen op de
grond. Dit maakt dat je beter naar je lichaam luistert en meer ontspannen
beweegt.

Vasthouden van verschillende gedachten, meningen, emoties, daar zijn we als
mens goed in. De kunst van het leren loslaten is veel waard. Maar ook de
dingen één voor één leren doen in plaats van alles tegelijk. Leren van het
moment zelf te genieten!

MINDFUL WALK is dus veel meer dan een rondje lopen. Tot jezelf komen in
een groep zonder je verhaal te doen! Lijkt het je wat en wil je mee? Meld je dan
aan door een mail te sturen naar info@bewegingopelkniveau.nl.

Na jouw aanmelding ontvang je van Esther van der Salm een mail met
informatie en de factuur.

Meer informatie bij Esther van der Salm
0640093007

Dikke dames schilderen

mailto:info@bewegingopelkniveau.nl


Binnenkort starten Gonny, onze schilderes en Ton, onze kunstenaar, samen
met een nieuwe cursus. En niet zomaar een cursus: we gaan dikke dames
schilderen! Bereid je maar voor op een avond vol humor, ontspanning en
creativiteit.

We starten op 16 september van 19 tot 21 uur. Opgeven is wel noodzakelijk
want vol = vol. Dat kan natuurlijk via info@inloophuisesperanza.nl

mailto:info@inloophuisesperanza.nl


Weet jij dat op dinsdag 15 oktober om 19.30 uur de informatieavond: "Wat
nou als je dood gaat?" Houd de nieuwsbrief in de gaten!
Weet je dat we in 2019 weer meedoen met de halve Marathon van
Amsterdam en dat je je nu kunt inschrijven?
Weet je dat wij echt altijd vrijwilligers kunnen gebruiken? Kom eens langs
en wie weet heb je een paar uurtjes over!
Weet jij dat AutoMobiel is gestart? Hebt u vervoer nodig maak dan
gebruik van AutoMobiel.
Weet jij dat als je alleen bent en je wilt opgehaald worden in
Badhoevedorp, Lijnden of Zwanenburg, maar ook bij een bushalte in
Badhoevedorp, we je altijd kunnen ophalen met de Canta!
Weet jij dat we voortaan ook eenmaal per maand open zijn op
woensdagavond vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur?

 Onze agenda kun je natuurlijk weer op de site vinden!

https://inloophuisesperanza.nl/marathon-hardlopen-voor-esperanza/
https://inloophuisesperanza.nl/gezocht-coordinator-bestuursleden/
https://inloophuisesperanza.nl/agenda/

