Inloophuis Esperanza in Badhoevedorp houdt
jou met deze nieuwsbrief op de hoogte.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief juli 2022
Veel succes!
Beste lezer,
Successen moet je vieren, vind ik. Daarom kun je in deze nieuwsbrief
teruglezen dat verschillende evenementen erg enthousiast zijn ontvangen!
Daarnaast staat er nog genoeg leuks op het programma en dan is het ook nog
eens vakantie voor veel mensen. Reden genoeg om snel verder te lezen.
Groet,
Riet

KOE
Het schilderen van de koe was een groot succes! De kinderen zorgden voor
een leuke sfeer en er werd volop gesnoept van de pannenkoeken. Een kind is
het gelukt om vijf pannenkoeken in dat kleine lijfje te verwerken!

BINGOOOO
Ook de bingo is met veel passie gespeeld, wat natuurlijk mede te danken is
aan de prachtige prijzen. Iemand heeft zelfs een overnachting met ontbijt in
het Ramada Hotel gewonnen! Een ander ging er vandoor met mooie
bloembakken van Poelgeest.
Ook Esperanza was winnaar: er is 765 euro opgehaald!

BBQ
Nog een paar weken en dan is het zover: onze jaarlijkse barbecue op 27 juli
kan eindelijk weer doorgaan! Aan iedereen die zich heeft opgegeven: veel
dank en tot dan! Alle plekjes zijn vergeven, er kan helaas niemand meer bij.

SANDRINE & YOGA
Helaas gaat Sandrine ons verlaten met de yogalessen vanwege drukte
met haar werk. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe Yoga juf voor Yin
yoga.

Ik ken of ben een yogadocente!

AIRCO
We zijn op zoek naar een bedrijf dat ons kan helpen met de airco's.
Onze gasten hebben het warm en we willen graag de airco weer aanzetten.
Wie helpt ons?

Ik kan helpen

VAKANTIE
Een kleine herinnering: ook onze vakantie begint binnenkort. Van 1 augustus
tot en met 21 augustus is Inloophuis Esperanza gesloten – om daarna met veel
enthousiasme weer voor je open te gaan!

Facebook
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@inloophuisesperanza.nl
toe aan uw adresboek.

