
Koffiesoosactiviteiten  oktober en november2020 in Wijkcentrum Essesteijn. 

Elzendreef 10, Voorburg (bij de sporthal). 
Alle activiteiten vinden plaats  tijdens de Koffiesoos tussen 10 en 12 uur. 
 

Bij alle activiteiten wordt u gevraagd uw handen te ontsmetten, uw naam en 
telefoonnummer op de geven, zoveel mogelijk met gepast geld te betalen en  

1,5 m. afstand van elkaar te houden. En als u zich niet lekker voelt: NIET KOMEN. 
We hopen dat we op deze manier elkaar  veilig kunnen ontmoeten.  

Informatie: 070-3874483 
 

- Vrijdag 2 oktober bent u van harte welkom  op 
de koffie  en om eventueel een kaart te 

tangelen terwijl u een praatje maakt  

met elkaar. Gratis entree en vrije inloop. 
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. 
 

 
- Vrijdag 9 oktober zal Cokkie Stoop  

weer verzoeknummers zingen uit haar 
gevarieerde  repertoire, jaren 40, 50, 60. 

Gratis entree en vrije inloop.  
Informatie: 070-3874483 
 

 
 

 

- Vrijdag 16 en 23 oktober gaan we weer  
bloemschikken.  Wij zorgen voor oases, de bloemen  

en gereedschap. Graag zelf een bordje of schaaltje  
meebrengen. Omdat nu nog niet bekend is wat we  

gaan maken krijgt u bij het opgeven de informatie  
hoe groot dat moet zijn.  

Max. 8 personen per datum. 
Kosten: 10,- inclusief 2x koffie of thee met iets lekkers.  

Graag gepast betalen. Inschrijven: 070-3874483 of 
cokkiestoop@hotmail.com  

 
-Vrijdag 30 oktober: bent u van harte welkom  op de koffie  en om eventueel een 

kaart te tangelen terwijl u een praatje maakt met elkaar. Info: zie boven. 
Gratis entree en vrije inloop. 

 

- Vrijdag 6 november zal Cokkie Stoop weer verzoeknummers zingen uit haar 
gevarieerde  repertoire, jaren 40, 50, 60. Gratis entree en vrije inloop. 

 
-  Vrijdag 13 en 20 november gaan we weer bloemschikken.  Info: zie hierboven.  

 
- Vrijdag 27 november bent u van harte welkom  op de koffie  en om eventueel  

een kaart te tangelen terwijl u een praatje maakt met elkaar. Info: zie boven. 
Gratis entree en vrije inloop. 
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