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Wijkvereniging
Essesteijn

NIEUWSBRIEF JANUARI 2020

Vrijdag 3 januari is er  
géén Koffiesoos en  
géén Ouderengym 

Let op, Ouderengym wordt vanaf  
10 januari wegens succes uitgebreid 
naar twee sessies op vrijdag.

Nieuwjaarsreceptie 
zondag 5 januari

15.00 – 17.00 uur

Nieuwjaarsgroet

2020. Wij hebben allen weer een nieuw jaar voor de boeg, met nieuwe wensen die we graag 
willen laten uitkomen. Een goede gezondheid voorop, veel woonplezier en vooral veel leuke 
contacten.

Voor dat laatste zijn wij allen verantwoordelijk. Een groet, een praatje. Aandacht schenken 
aan een ander kan heel veel betekenen voor de ander. Wij realiseren ons dat niet altijd in 
ons vaak drukke bestaan, maar het geldt voor een ieder. 

Wij proberen dat zeker in het wijkcentrum te realiseren. Alle activiteiten zijn er mede op 
gericht om een gezellige sfeer te creëren. Er wordt een activiteit beoefend via een van de 
clubs, bridge, klaverjas en country, maar bij ziekte wordt er ook een kaartje gestuurd of een 
bloemetje bezorgd. Ieder lid van een club hoort erbij. 

Ook tijdens alle andere activiteiten is er aandacht voor elkaar. Zeker op de vrijdag wanneer 
er activiteiten plaatsvinden die voornamelijk gericht zijn op de ouderen. 

Laten we het komend jaar ons voornemen om (nog) meer aandacht te schenken aan elkaar. 
U bent van harte welkom in het wijkcentrum. 
          Janny Ploeg, voorzitter

Dames- en heren
kapsalon Essesteijn

 Klaverweide 78
2272 BV Voorburg

Knippen met en zonder afspraak

Voor een afspraak kunt u bellen:

070 320 20 75

UITNODIGING 
BUURT-VEILIGHEIDSBIJEENKOMST 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG
Burgemeester Tigelaar nodigt alle bewoners van de wijk Essesteijn 
uit om 23 januari a.s. in gesprek te gaan met politie, gemeente, 

buurtpreventieteam en woningbouwcorporatie over hoe deze 
partijen bijdragen aan de veiligheid in de wijk. 

WAT KAN ER ANDERS OF BETER?

WIJKCENTRUM ESSESTEIJN, 
ELZENDREEF 10 TE VOORBURG. 

Datum/tijd: 23 januari, 19.00 uur. 

De bijeenkomst wordt gehouden in:



Vrijdag 31 januari 

bent u tijdens de Koffiesoos tussen 10 en 12 uur, van harte 
welkom om een spelletje te komen spelen zoals rummikub, 
scrabble, dammen, of sjoelen.
Ook is er de mogelijkheid om een kaart te tangelen terwijl 
u een praatje maakt met elkaar. Tangelen wil zeggen dat je 
een figuur op een kaart opvult met een bepaald patroon van 
diverse streepjes, rondjes, vierkantjes, golfjes, bloemetjes, enz. 
Er zijn kaarten, stiften en voorbeelden van patroontjes aanwezig.
U bent op deze vrijdag ook van harte welkom als u niet meedoet 
met de activiteiten, maar gewoon graag wijkgenoten wilt 
ontmoeten.
 
Informatie: 070-387443

Wijkvereniging Essesteijn
Elzendreef 10
2272 EB  Voorburg
070 386 42 95
wve@wvessesteijn.nl
www.wvessesteijn.nl 

Wijkvereniging Essesteijn
Elzendreef 10
2272 EB  Voorburg
070 386 42 95
wve@wvessesteijn.nl
www.wvessesteijn.nl 

Wijkvereniging
Essesteijn

Wijkvereniging
Essesteijn

Vrijdag 10 en 17 januari 

Vrijdag 10 en 17 januari gaan we tijdens de Koffiesoos 
tussen 10 en 12 uur, schilderen met ongebruikelijke 
technieken. Het formaat van het schilderij is 30 x 40 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 tijdens de Koffiesoos.

Zondag 12 januari 

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

Van 14.00 – 17.00, zaal open 13.30

Entree: € 5,00

Woensdagavond 15 januari 

is de derde woensdag van de maand en dus 
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 24 januari

zal Cokkie Stoop, tijdens de Koffiesoos  
tussen 10 en 12 uur weer verzoeknummers zingen  
uit haar gevarieerde repertoire, jaren 40, 50, 60.      

Gratis entree

Informatie: 070-3874483

Vrijwilligers maken het verschil! 

Onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers. We zoeken met spoed een inkoper/
barbeheerder die onze barvoorraad op peil houdt. We zijn ook altijd op zoek naar 
gastheren en -vrouwen. 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op, email wve@wvessesteijn.nl

Lezing Gilde Sprekershoek
Zondag 26 januari 

zal kunsthistoricus Dr. Jan van Dullemen een lezing houden over 
de Nederlandse architectuur in Indië. Naast historie zal er ook 
aandacht besteed worden aan de huidige situatie, beheer en 
behoud van monumenten, onderzoek in Indonesië en de betekenis 
van de Nederlandse architectuur in de tropen.
Aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) gratis entree
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