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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020

Vrijdag 7 februari 

is er tijdens de Koffiesoos,  
tussen 10 en 12 uur, voor de liefhebbers 
weer een meezingochtend.
De muzikale begeleiding is bijna 
origineel en toonhoogte en tempo zijn 
instelbaar zodat we lekker ontspannen 
kunnen zingen. De tekst verschijnt op 
het TV scherm. 
 
Gratis entree  

Informatie: 070-3874483

Zondag 9 februari 

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

Zo begon het nieuwe jaar

Op de eerste zondag van 2020 was het weer gezellig druk op de nieuwjaarsreceptie van 
ons Wijkcentrum Essesteijn. Er was champagne (zelfs heel lekkere alcoholvrije), heerlijke 
hapjes en vele mensen maakten soms weer een hernieuwde kennismaking. 

In de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter Janny Ploeg dankte zij de inzet van vele 
vrijwilligers, gaf ze aan dat het financieel nog wel goed gaat met het wijkcentrum en 
hoopte ze dat iedereen in gezondheid met hetzelfde enthousiasme het nieuwe jaar 
ingaat.

KLAVERJASCLUB ESSESTEIJN 
(KCE) ZOEKT NIEUWE LEDEN

Kunt U klaverjassen?
Kom dan achter de computer of voor de televisie vandaan en kom bij ons 

klaverjassen.

Wie zijn wij?
Wij zeggen zelf de gezelligste club van de wijkvereniging Essesteijn. 

Ons motto is dan ook meedoen is belangrijker dan winnen.
Wij spelen Rotterdams met maximaal 1 ronde passen en dan verplicht gaan. 

Dat doen wij op de maandagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur en voor de mensen 
die ´s avonds liever niet de deur uit gaan op de dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 

16.00 uur in het wijkcentrum.

Wij spelen twee competities per jaar.

Van deze competities worden scorelijsten bijgehouden en aan het einde van 
elke competitie wordt degene die de meeste punten heeft uitgeroepen tot 

clubkampioen.

Daarnaast zijn er een aantal besloten drive`s, waarvan één met een etentje. 
Natuurlijk zijn er op deze drive´s ook prijzen te winnen.

We zeiden het al gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel, daarom is er na 
het kaarten gelegenheid tot nakaarten/praten onder het genot van een drankje.

Voelt U hier iets voor? Word dan lid van onze club! U bent van harte welkom.

Ons adres: Elzendreef 10, Voorburg (wijkcentrum)

 Inlichtingen te verkrijgen bij het bestuur van de KCE: 
 voorzitter: Dammy Pitlo tel: 070 386 5231
 secretaris: Hans Doekbryder tel: 070 387 3341
 penningmeester: Pierre Cox tel: 070 386 3286
 lid: Lex Werdekker 
 lid: Berry Arnts     

      Tot ziens!



Woensdagavond  
19 februari 

is de derde woensdag van de 
maand en dus Jam-avond.  
Maak een praatje, drink een 
drankje en luister naar  
bekende nummers.

Van 20.00 tot 23.00 uur

Toegang GRATIS
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Vrijdag 14 en 21 februari 

gaan we tijdens de Koffiesoos, tussen 10 en 12 uur, weer aan 
de slag met coffeecups.  
We maken er nu 3 hangers van voor een lange ketting. 
De hangers zijn voorzien van de mogelijkheid ze gemakkelijk 
te bevestigen aan de ketting. Zo kunt u ze, al naar gelang de 
kleur van uw kleding, verwisselen. 
Maximaal 15 deelnemers per datum. 
Kosten: € 5,00 
U hoeft niets mee te nemen tenzij u zelf cups hebt met 
kleuren die u wilt gebruiken. Per hanger hebt u 2 cups van  
1 kleur nodig.
Inschrijven: 070-3874483 of cokkiestoop@hotmail.com of op de inschrijflijst tijdens de 
Koffiesoos.
U bent ook van harte welkom op de Koffiesoos, tussen 10 en 12 uur, als u niet mee 
doet met de activiteiten maar gewoon graag wijkgenoten wilt ontmoeten.
Informatie: 070-3874483

Vrijdag 28 februari 

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

Zondag 23 februari  
Lezing Gilde Sprekershoek
 
Kunst in het Westbroekpark. Na de Tweede 
Wereldoorlog heeft de Gemeente Den Haag 
het Westbroekpark verfraaid met beelden 
en is er een prachtige collectie te vinden van 
bekende en minder bekende kunstenaars. 
De spreker leidt u tijdens de lezing virtueel 
door het park en langs deze 
beelden. Ook de interessante 
geschiedenis van dit park 
komt aan de orde. Je zou 
het een verborgen parel 
in Scheveningen kunnen 
noemen. 

Presentatie: Marie-Josee van 
het Erve, o.a. rondleidster in 
het Westbroekpark en gids 
bij de Ooievaart in Den Haag


