
 

NIEUWSBRIEF 9 

Wij wensen u een heel goed,                           
gelukkig en gezond 2014.  

 
Graag vragen wij uw speciale aandacht   voor 
vrijdag 17 januari 2014  .  
De Eendenkooi  nodigt u uit voor een 
Nieuwjaarborrel  -drankje met een hapje      en 
natuurlijk live muziek. U bent van harte welkom 
vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur.   
 
 
 
 
Met de start van een nieuw jaar, zijn we ook 
gestart met een ander formaat van deze 
nieuwsbrief. Wij merkten dat het vorige formaat 
voor velen te kleine lettertjes bevatte, waardoor 
het lezen van de tekst  als niet prettig werd 
ervaren. Wij hopen dat deze vorm u beter zal 
bevallen. 
 
Met nieuwsbrief nummer 9 kunnen we 
concluderen dat we alweer het derde jaar ingaan 
met de verspreiding van deze nieuwsbrief met 
daarin nieuwtjes in en om De Eendenkooi en met 
vermelding van de diverse activiteiten die wij als 
activiteitencommissies organiseren, maar ook de 
activiteiten die anderen binnen of vanuit De 
Eendenkooi organiseren.  
Zo werd in de vorige nieuwsbrief onder andere de 
rommelmarkt,  georganiseerd door ActiVite, 
vermeld. Mede hier door werd deze dag goed 
bezocht door de inwoners van Zoeterwoude 
Rijndijk en omgeving en kon men  hun overbodige 
spullen verkopen. Voor velen een win-win situatie.  
Dat het ook nog echt gezellig werd was te merken 
aan de vrolijke stemming en de vele lachende 
gezichten .  
 

 
 

 
 
 
In onze vorige nieuwsbrief hebben we een oproep 
gedaan voor nieuwe kandidaten voor zowel het 
bestuur als voor de activiteitencommissie. Voor 
beiden zijn we geslaagd, alhoewel het bestuur altijd 
nog wel een bestuurlijke kracht kan gebruiken.  
De activiteitencommissie is met twee personen 
uitgebreid en is al bij elkaar gekomen om de 
activiteiten voor de komende maanden te 
bedenken. En als ik zo naar de activiteiten op de 
volgende bladzijde kijk, dan kan toch wel gezegd 
worden dat we daar weer goed in zijn geslaagd.  
De leden van de activiteitencommissie zijn op dit 
moment Rebwar Raeuf, Peter Brouwer, Ingrid Altorf 
en Willi Nieuwenhuis. 
U kunt hen altijd benaderen met uw vragen of 
wensen over de activiteiten. Maar u kunt ook altijd 
zelf een activiteit bedenken, uitwerken een aan de 
activiteitencommissie doorgeven. Hiervoor nodigen 
wij u van harte uit.    
 
Wij hopen u binnenkort in De Eendenkooi te 
ontmoeten tijdens één  van de verschillende 
activiteiten die plaats vindt het komende kwartaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER.  
 

Vrijdag 17 januari: 18.00 tot 22.00 uur.  
Nieuwjaarsbijeenkomst in      De 
Eendenkooi  voor alle inwoners van 
Zoeterwoude en alle leden van de diverse 
verenigingen die gebruik maken van De 
Eendenkooi.  
Als Multi-centrum De Eendenkooi bieden wij u 
een buffet met een drankje aan. Dit alles 
onder het genot van de muzikale klanken van 
de Big Band. 
 
Vrijdag 24 januari: 20.00 uur  
 

 
 
Wie kent dit leuke spel niet? Speel mee en 
win een leuke prijs….. 
Het spel begint om 20.00 uur, maar vanaf 
19.30 uur bent u al welkom. 
 
 
Zaterdag 25 januari: tijd ?????  
 

 
 
Lampion optocht  voor kinderen in de leeftijd 
van ??????? Deze optocht is ter ere van de 
prinses Beatrix, die op 31 januari haar 
verjaardag viert en wordt georganiseerd door 
het Oranjecommitee. 
Verzamelen bij De Eendenkooi, waar de 
kinderen rond ……..uur weer terug zijn. Daar 
krijgen ze dan iets lekkers en wordt de 
dag/avond afgesloten met een disco!!!       
                                                                                     
 
Woensdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 
februari 20.00 uur.  
Toneelvereniging Anabasis  speelt Kamer 
kabaal.  
Een dolle avondvullende klucht in vier 
bedrijven vol humor, chaos en nonsens.  
Volgens de activiteitencommissie een avond 
om naar uit te zien. 
Entree € 6.50 
 
Vrijdag 14 februari:  18.00 uur  



 
 
Ierse avond!!! In navolging van 
de succesvolle Koerdische en 
Spaanse avonden, hebben wij nu 
gekozen voor Ierland. Voor 
slechts € 17,50 krijgt u een 
heerlijke Ierse maaltijd, Ierse 
muziek en dans én leuke 
informatie over Ierland. Natuurlijk kunt u ook zelf 
een dansje maken. 

Maximaal 100 personen! Kaarten verkrijgbaar tot 
vrijdag 7 februari.  
 
 
Zaterdag 22 februari: 10.00 tot 17.00 uur.  
 
 
Workshop Mandenmaken. 
Onder leiding van mandenmaker  
W. van Wingerden, leert u in 1 
dag een mand van wilgenteen te maken. Wellicht 
bent u de heer van Wingerden tegengekomen op 
de braderie van 29 juni j.l. bij De Eendenkooi. 
Minimale aanmelding 5 personen, maximaal 10 
personen. Afhankelijk van het aantal deelnemers 
is de prijs maximaal € 25,00 (bij 5 deelnemers. Bij 
meer deelnemers wordt de prijs goedkoper) 
Als u in het bezit bent van een goede snoeischaar 
is het aan te bevelen deze mee te nemen, zo ook 
een kussentje om mee op de grond te zitten. Men 
werkt namelijk zittend op de grond. 
 
Zaterdag 8 maart: vanaf ………                                                              
 
 
Vrouwendag. Dit 
jaar zal (eindelijk) ook in 
Zoeterwoude deze 
dag met, door en 
voor vrouwen gevierd 
worden. En het beloofd een interessante, mooie, 
leuke vrolijke avond te worden met cabaret, 
muziek, eten en nog veel meer. De werkgroep die 
zich hiermee bezig houdt is tijdens het verschijnen 
van deze nieuwsbrief nog volop bezig. Houdt de 
website van De Eendenkooi goed in de gaten!!!! 
En vrouwen van Zoeterwoude…reserveer deze 
avond alvast voor uzelf en uw vriendinnen!!! 
 
 
Vrijdag 14 maart: 20.00 uur.  
 
Pub-quiz  voor jongeren tot en 
met 16 jaar.  

Stel een team samen met je vrienden/vriendinnen, 
klasgenoten of wie dan ook. Een team mag uit 
minimaal 3 personen en maximaal 4 (???) personen 
bestaan. Het winnende team wacht een verrassing. 
Entree: gratis ???? 
                             
 
 
Zondag 30 maart 11.00 uur – 17.00 uur  
Kunstmarkt. Voor alle kunstenaars, zowel 
professioneel als amateur, biedt De Eendenkooi u 
deze dag de mogelijkheid om uw werk te verkopen. 
Alle kunstvormen mogen aangeboden worden. U 
kunt hiervoor een tafel huren voor € 15,00 per 2 
tafels. (een tafel is 120x 80 cm. groot) 
Voor de bezoekers geldt: sla uw slag! Kom kijken 
naar de kunstwerken van uw dorpsgenoten . Wie 
weet zit er iets voor u bij. En de kans is groot dat 
het erg gezellig is in de huiskamer van Zoeterwoude 
en drinkt u alleen maar gezellig een kop koffie of 
ander drankje in De Eendenkooi. 
 

 

 

 
Bent u overigens bekend met de mogelijkheid van 
het huren van zalen  voor diverse doeleinden? 
Wanneer u een feest wilt organiseren, dan kan dat 
heel goed in De Eendenkooi. U kunt dan zelfs 
gebruik maken van de keuken. Voor meer 
informatie hierover kunt u contact opnemen met de 
beheerder, Rebwar Raeuf.  
Maar ook voor vergaderingen of andere 
(kleinschalige) activiteiten is het mogelijk om een 
ruimte in De Eendenkooi te huren.  
 


