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NIEUWSBRIEF MEI 2019

Voor een afspraak kunt u bellen:

070 32 02 075

Vrijdag 3 en 10 mei 

is er tijdens de Koffiesoos van 
10.00 – 12.00 uur gelegenheid 
om een spelletje te komen spelen 
zoals Rummikub, Scrabble, 
Dammen of een kaartspel. 
U kunt ook zelf een spel 
meenemen.

Zondag 12 mei 

is er een gezellige muziek-/
dansmiddag onder de muzikale 
begeleiding van het duo Les 
Autres

Van 14.00 – 17.00 uur
Zaal open: 13.30 uur
Entree: € 5,00

Zondag 5 mei 

is er een gezellige dansmiddag met 
live muziek van de band Classic.
Zaal open: 13.00 uur
Optreden: 13.30 – 17.30 uur
Entree: 5,00 a/d zaal

U bent er toch ook bij?
Voor meer informatie en bestellen 
van kaarten: erklatt@hotmail.com 

Woensdagavond 15 mei

de derde woensdag van de 
maand en dus de Jam-avond. 
Maak een praatje, drink een 
drankje en luister naar de muziek 
en zang.

Van 20.00 tot 23.00 uur
Toegang GRATIS

Vrijdag 31 mei 

zal Cokkie Stoop van 
10.00 – 12.00 uur weer optreden 
met easy-listening repertoire.

Gratis entree. 

Informatie: 070 3874483

Vrijdag 17 en 24 mei 

gaan we tijdens de Koffiesoos 
van 10.00 – 12.00 uur een pop-up 
bloemenkaart maken. 
Maximaal 15 deelnemers per datum.
Kosten: € 5,-. U hoeft niets mee te 
nemen.

Inschrijven: 070-3874483 of 
cokkiestoop@hotmail.com of op de 
inschrijflijst in het wijkcentrum.

Tevens 
verkoop 
van rest-
materiaal 
van voor-
gaande 
workshops, 
tegen 

inkoopprijs, zoals juten tasjes, dien-
blaadjes, servetten, schilderdoekjes 
e.d.

Werken als vrijwilliger

Zet je in als gastvrouw/heer  
of word barbeheerder!
Neem contact met ons op! 
wve@wvessesteijn.nl
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Zondag 2 juni

dansmiddag met live muziek van 
de TiCi-band. 

Muziek: 13.30 – 17.30 uur
Zaal open: 13.00 uur
Catering: Sateh en Gado Gado
Entree: € 5,00 p.p.

Vrijdag 28 juni

is er tijdens de Koffiesoos 
van 10.00 – 12.00 uur voor 
de liefhebbers weer een 
meezingochtend.
 
Gratis entree. 

Informatie: 070 3874483

Vrijdag 7 juni

is er tijdens de Koffiesoos van 
10.00 – 12.00 uur weer een 
optreden van Rinus Peltenburg 
met jazzy repertoire. 

Gratis entree.

Vrijdag 14 en 21 juni

gaan we tijdens de Koffiesoos 
van 10.00 – 12.00 uur weer aan de 
slag met aquarelkrijt om een mooi 
aquarelletje te maken (10x15 cm). 
Maximaal 15 deelnemers per datum 
Kosten: € 5,- U hoeft niets mee te 
nemen.

Inschrijven: 
070-3874483 of 
cokkiestoop@
hotmail.com 
of op de 
inschrijflijst 
in het wijk-
centrum.

Onze website

www.wvessesteijn.nl 
(scan de QR-code hiernaast om de site op uw telefoon te bekijken)

WOENSDAGAVOND 
19 JUNI

Haringavond met Hollandse Nieuwe!
Ook zal de Jam-band onze maandelijkse Jamavond verzorgen. 

Kom een harinkje happen onder het genot van een drankje en muziek.
Vanaf 20.00 uur

 

Maandprogramma 
juli en augustus

Ook in de zomervakantie is 
wijkcentrum Essesteijn geopend, 
zij het met aangepaste tijden, 
zie hieronder:

Woensdagmiddag: klaverjassen   
en biljarten
Donderdagmiddag: zomerbridge 
Bridgeclub Essesteijn
Vrijdagochtend gaat de 
Koffiesoos wel door, programma 
volgt.  
Vrijdagmiddag: Ouderengym en 
biljarten

In de avonden zullen er in juli 
en augustus geen activiteiten 
worden georganiseerd.

Schaken voor 
volwassenen 

Op dinsdagavond spelen er 
in Wijkcentrum Essesteijn 
ruim 25 volwassenen 
en een aantal sterke 
jeugdspelers tegen elkaar 
een interne competitie. 
Geïnteresseerden zijn 
welkom om 19:45 uur en 
kunnen kosteloos drie keer 
mee schaken om de sfeer 
op de schaakvereniging 
te proeven. Bent u 
geïnteresseerd? Neem dan 
contact op met Martin 
Mellens, per mail: 
martin.mellens@planet.nl, 
of telefonisch 06-12804417.

Zomerbridge in Wijkcentrum 
Essesteijn

Ook in de zomer 
van 2019 kunt u 
weer deelnemen 
aan de befaamde 
en gezellige open 
bridgedrives 

van Bridge Club Essesteijn die worden 
gehouden op de donderdagmiddagen 
vanaf 4 juli tot en met 29 augustus. Vanaf 
13.00 uur is inschrijving per paar mogelijk, 
deelname € 3,00 per persoon. Zoals men 
gewend is, zorgt de Bridge Club weer voor 
leuke prijzen. Er is géén competitie en het 
is dus niet nodig aan alle zittingen deel 
te nemen. U bent van harte welkom in 
Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10 in 
Voorburg. 

Bridge Club Essesteijn heeft voor de 
reguliere competitie op dinsdagavond weer 
plaats voor nieuwe leden. Voor algemene 
informatie: bridgeclubessesteijn@gmail.com 
of 070 2149 469.

Werken als vrijwilliger

Zet je in als gastvrouw/heer  
of word barbeheerder!
Neem contact met ons op! 
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