
 
Zaterdag 21 juni vanaf 12.00 uur 
 

MIDZOMERFEEST!!!! 
In navolging van de Midzomernacht van Zoeterwoude in 
2013, volgt nu wederom een Midzomerfeest. We starten 
weer met een markt /braderie waar (oude) ambachten 
gepresenteerd zullen worden, maar ook zeker weer leuke 
spellen voor de jeugd van alle leeftijden. In de middag 
verwachten wij weer een aantal teams te zien, die zich fysiek 
zullen meten in de HIGHLANDGAMES, muzikaal ondersteunt 
door een opzwepende band. En natuurlijk zal ook de 
inwendige mens niet vergeten worden. Er zal voldoende eten 
aanwezig zijn, onder andere een barbecue.  
Met het ter presse gaan van deze nieuwsbrief zijn alle details 
nog niet geheel duidelijk. Wij hopen u deze zo snel mogelijk 
te kunnen aanbieden. Houdt onze website, uw brievenbus en 
alle posters in de gaten!!! 
 
 

 
 

 
 
 
Zondag 29 juni vanaf 12.00 uur 
Rommel/snuffelmarkt. Heeft u spullen in huis, die u wilt 
verkopen? Biedt ze aan op deze dag in De Eendenkooi. En 
wilt u misschien iets leuks kopen wat niet meer in winkels te 
verkrijgen is? Kom dan naar De Eendenkooi. Huur tafel van 
2.40 x 0.80 mtr. voor slechts  
€ 5,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIEUWSBRIEF 10 

Afgelopen kwartaal waren voor De Eendenkooi succesvolle 
maanden. Door gebrek aan belangstellenden werden twee 
activiteiten helaas geannuleerd, maar de  
Nieuwjaarsbijeenkomst, de Ierse avond én de Internationale 
Vrouwendag werden boven verwachting zeer goed bezocht.  

 
Nieuwjaarsbijeenkomst  17 januari: 
Vanaf half zes kwamen de gasten binnen gedruppeld. En dat 
bleef doordruppelen tot er zo’n honderd personen waren. 
Ieder kreeg twee consumpties aangeboden en werd 
getrakteerd op een heerlijke maaltijd. Gelukkig had bijna 
iedereen zich opgegeven, zodat er voldoende eten was voor 
allen. Een grandioos optreden van de Big Band uit Oegstgeest 
zorgde voor een prima muzikale omlijsting van het geheel. Tot 
laat in de avond bleef ieder gezellig genieten van de muziek, de 
sfeer en van elkaar.  
De start van het nieuwe jaar werd hiermee goed ingezet en is 
zeker voor herhaling vatbaar. 

 
Ierse avond 14 februari

 

: 
Ook deze avond was zeer succesvol en gewild. Zo gewild dat 
ruim van te voren de kaarten waren uitverkocht. In een 
feestelijk versierde zaal werden de menen welkom geheten 
door Ierse muziek, ten gehore gebracht door de band Blue 
Monday. Al snel werd het Ierse eten geserveerd, waar ieder 
heerlijk van smulde.  
Na het eten werden de instrumenten weer opgepakt en kon 
genoten worden van de Ierse klanken. Maar ook kon men zelf 
uit volle borst meezingen met liederen die velen toch wel 
kennen, zoals Molly Malone, ook wel bekend als "Cockles and 
Mussels". Tevens werd door de band over Ierland verteld.  
De dansgroep  Kyra, gaf een Ierse dansshow, waar met 
genoegen en bewondering naar gekeken werd. Ondertussen 
stelden de bandleden zich op om na de dans in de zaal tussen 
het publiek te spelen. Al met al een zeer geslaagde avond. 
Welk land de volgende keer aan bod komt, .....?  
De activiteitencommissie is hierover hard aan het nadenken. 
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Met natuurlijk weer
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Internationale Vrouwendag 8 maart: 
 
Een groep vrouwen van de Rijndijk heeft dit evenement 
georganiseerd. Zij vroegen een financiële bijdrage uit het 
Heinekenfonds van de gemeente Zoeterwoude en bij Fonds 
1818. Beide aanvragen zijn gehonoreerd, waardoor een  
mooi programma in elkaar gezet kon worden. En ja,             
het lijkt niet  op te houden, ook deze avond was zeer 
succesvol. Tegen de verwachting in kwamen vele vrouwen 
(zo’n honderd) deze avond bezoeken. Na de opening, waar 
gememoreerd werd aan de achtergestelde positie van 
vrouwen, volgens recent onderzoek, óók in Nederland, werd 
een heerlijke Koerdische maaltijd geserveerd. Na de maaltijd 
was er Koerdisch thee schenken en Koerdische dansen met 
de bedoeling dat alle vrouwen meedansten, wat ook vrolijk  
gedaan werd. Ook bij de workshop line-dancing werd 
enthousiast meegedanst. Het hoogtepunt van de avond was 
toch wel het optreden van het cabaret duo Tartuffe. Deze 
twee “Leidse Dames” hebben de hele zaal tot tranen toe aan 
het lachen gemaakt. Vol spanning kijken veel gasten uit naar 
de volgende Internationale Vrouwendag om dan zeker weer 
aanwezig te zijn. 

 
 
 
 

 
UITSLAG 2e  ENQUÊTE. 
In december 2010 is een eerste enquête uitgezet om aan de 
bewoners van de Rijndijk en de gebruikers van De 
Eendenkooi te vragen wat veranderd en verbeterd zou 
moeten worden aan ons multicentrum. Met de uitslag van 
deze enquête is het bestuur en de activiteitencommissie aan 
de slag gegaan. In de sportzaal en de kleedruimtes zijn 
verbouwingen gedaan en verbeteringen aangebracht. 
Nieuwe activiteiten zijn aangeboden en uitgevoerd. Dit alles 
met de bedoeling om het lage rapportcijfer wat De 
Eendenkooi kreeg bij de 1e enquête, flink omhoog te krijgen.  
Halverwege 2013 is opnieuw dezelfde enquête uitgezet. En 
daar waar ieder hard aan gewerkt had, het omhoog krijgen 
van dat rapport cijfer blijkt te zijn gelukt. Over de gehele linie 
was een verbetering te zien. Van een gemiddeld rapportcijfer 
6 is het omhooggegaan naar een gemiddeld cijfer van 7,5. 
Een hele prestatie. Maar tevens blijft duidelijk dat op een 
aantal onderdelen nog geinvesteerd moet worden en de 
aandacht van het bestuur nodig is.  

 
ACTIVITEITENKALENDER 

  
Vrijdag 4 april 20.00 uur: 
 

 
 
Bingo avond. Na het grote succes van de vorige keer en op veler 
verzoek opnieuw de mogelijkheid om leuke prijzen te winnen. 
Speel mee voor slechts € 10,00 voor 10 rondjes of voor de 
Superbingo van € 2,50. 
Zaal open vanaf 19.30 uur. 
 

 

8 en15 april: 
 
De biljartvereniging Rijnegom verzorgt de 
districtkampioenschappen Rijn- en Veenstreek naar het gewest. 
Ieder is uitgenodigd om te komen kijken en (stilletjes) aan te 
moedigen. 
 

 
Woensdag 16 april 19.30 uur:  

Paasklaverjassen, verzorgt door 
biljartvereniging Rijnegom.            
Ieder is welkom om mee te doen. 
 
 
Woensdag 23 april 20.00 uur: 
 
Gebruikersvergadering. Alle verenigingen die gebruik maken van 
De Eendenkooi zijn uitgenodigd om deze avond met het bestuur 
van De Eendenkooi te praten over het reilen en zeilen van De 
Eendenkooi. 
 
Vrijdag 25 april 19.45uur: 
 
Klaverjasdrive en Rummykub voor jong en oud.             
Organisatie Oranjecomité. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Zaterdag 26 april vanaf 9.00 uur: 
 

VIERING KONINGSDAG.  
Organisatie Oranjecomité in samenwerking met  
De Eendenkooi.  
Zie voor het programma het boekje uitgereikt door                      
het oranjecomité. 

 

 
Zaterdag 3 mei 19.00 uur 

Het 1e Lente Darttoernooi  501.                                               
Voor dames en heren vanaf 16 jaar. 
Deelname € 5,00 per persoon. 

 
Inschrijven voor 2 mei bij de Eendenkooi en of  
P van der Heijden 06-29282732. 

 
 
 

 

Woensdag 14 mei 20.00 uur: 
Workshop werken met textielverharder.        
In een workshop van drie woensdagavonden leert u leuke 
sculpturen of andere vormen te maken met textielverharder. 
Kosten € 45,00 inclusief materiaal. Opgeven tot uiterlijk 6 mei. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie kunt u altijd vragen bij De Eendenkooi. 
071-5896478 
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