
  
 
De wandeltocht onder leiding van een IVN natuurgids 

startte om zeven uur en het was, zoals altijd, weer een 

hele mooie route. ’s-Avonds het optreden van de 

Haagse band The Clarks. De band speelde de sterren 

van de hemel en iedereen voelde zich weer in de 60 en 

70er jaren en  werd er ook flink gedanst en 

meegezongen. Alle bekende hits van The Beatles, The 

Doors, Stones en The Golden Earing kwamen voorbij, 

echt een succes 

 

 

Verbouwing in De Eendenkooi. 

 

In de zomervakantie is in De Eendenkooi een flinke start 

gemaakt met het up-daten van de centrale ruimte. Het 

kantoor van de beheerder Rebwar is verplaatst. Die 

ruimte is bij het centrale gedeelte getrokken. Hierdoor 

kan een extra biljart neer gezet worden; een lange wens 

van de biljartvereniging. Met nieuwe schuifwanden kan 

ook hier weer een aparte ruimte van gemaakt worden. 

De gele achtermuur is opnieuw gestuct en voorzien van 

een mooie foto uit onze omgeving. Wilt u weten 

waarvan? Kom dan zelf eens kijken. Op termijn zal de 

rest van deze ruimte, zoals de bar en de zalen ernaast 

onder handen genomen worden. Maar zoals zovele 

dingen in deze tijd: even wachten tot de financiën dat 

weer toelaten.  

 

 

 

 

Activiteitenkalender 4e kwartaal 2014 

 

SEPTEMBER 

12 september : 

 20.00 uur. Bingo avond.                                              

Wegens enorm succes zal deze avond een vast plekje 

krijgen in het programma van De Eendenkooi. 

17 september:                       

19.30 uur. Cursus textielverharder.                                                                            

In 3 woensdagavonden leert u hoe u de mooiste     

sculpturen aan de hand van uw eigen wensen                  

kunt maken. Voorbeelden zijn aanwezig.                                                                       

Kosten € 45.00. Aanmelden bij De Eendenkooi,                 

071-5896478 of aan de bar tot uiterlijk 10 september. 

 

 

OKTOBER 

17 oktober:                                                                     
vanaf 17.30 uur. Oktoberfest. In het kader                        

van onze landenthema’s hebben we ditmaal              
gekozen voor Duitsland. Onze oosterburen vieren in de 
maand oktober hun wijn- en bierfeesten. De Eendenkooi 
sluit hier op aan door een gezellig bier- en wijnfeest te 
houden, compleet met bratwurst mit sauerkraut, hamburger, 
halve haan met kartoffel salat. Het programma volgt nog: 
houdt onze website in de gaten: www.eendenkooi.com 

Entree € 5,00 inclusief 2 gratis consumpties. 
Aanmelden voor deze avond is noodzakelijk i.v.m. de 
catering tot 10-10-2014. 

 
 

 

 

25 oktober:                                                                 

Volleybal toernooi“Happy Hours”. 

Zaterdag 25 oktober organiseert Vrienden trimgroep 

Happy Hours haar jaarlijkse volleybaltoernooi. Wij 

nodigen hier volley-, straat-, familie,- en vriendenteams uit 

om zich voor dit toernooi in te schrijven. Er zal zoals 

gebruikelijk een beginners poule en een gevorderden 

poule zijn. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per team. 

Het toernooi begint om 19.00 uur in de sportzaal van De 

Eendenkooi. De avond wordt afgesloten met de 

prijsuitreiking en een live-band.   

 

Inschrijven aan de bar van De Eendenkooi of bij Sander 

van Haastert: 06-16425730 / sandervh3@hotmail.com of 

Bart Wolters 06-22953280 / bp.wolters.1@kpnmail.nl 

 

29 oktober:                                                                 

14.00 uur.Wandeltocht i.s.m. IVN.                                

Door het succes van deze wandeltochten tijdens de 

Midzomerfeesten, biedt De Eendenkooi opnieuw een 

tocht aan. Speciaal voor de jongere wandelaar en 

natuurvorser is de starttijd voor in de middag gezet. Maar 

natuurlijk kunnen ook de iets oudere wandelaar en 

natuurvorser mee lopen. De tocht duurt ongeveer 2 uur 

en wordt jullie/u gratis aangeboden.  

 

NOVEMBER 

5 november:                                                                

14.00 uur. Zaalvoetbaltoernooi voor basisschool 

leerlingen. Kun je voetballen? Voetbal dan mee!!! MELD 

JE AAN!!! 

 

http://www.eendenkooi.com/


7 november:                                                                

20.00 uur. Bingo avond.                                              

Ook deze avond zullen we de ballen weer                                                  

laten draaien. Kom uw geluk beproeven. 

 

9 november:                                                              

vanaf 12.00 uur. Rommelmarkt georganiseerd door de 

Rijntamboers in de sporthal van De Eendenkooi. 

 

 

10 november: 15.30 –17.30 uur.                               

Vanaf deze datum zal elke maandag een Brei- en          

Haakcafé plaats vinden in De Eendenkooi.                      

De bedoeling is dat iedereen die kan en wil breien en 

haken naar De Eendenkooi komt om iedereen die wil 

leren breien en haken deze technieken eigen te maken. 

Neem eigen garen en brei- e/o haaknaalden mee. Voor 

alle leeftijden. Vrije inloop op elk moment van de 

‘openingstijden’ van dit café. 

 

 

22 november:                                                             

Jazeker, hij komt weer.                                              

Onder begeleiding van het Oranjecomité zal Sinterklaas 

weer zijn intocht op de Rijndijk doen. Natuurlijk verwacht 

hij wel allemaal enthousiastelingen die hem welkom 

heten. Nadat hij door de kinderen is ingehaald, gaat 

Sinterklaas met de hele kinderschare naar De 

Eendenkooi, waar natuurlijk een feestje is 

georganiseerd. Voor tijden en informatie zie de website 

van het Oranjecomité. 

www.oranjecomitezoeterwouderijndijk.nl 

 

 

 

DECEMBER 

7 december: 14.00 uur: Open podium.                          

Onder leiding van initiatief nemer De Eendenkooi wordt 

iedereen uitgenodigd om aan deze muzikale bijeenkomst 

deel te nemen. Voor meer informatie neemt u contact op met 

Rebwar Raeuf, beheerder van De Eendenkooi:                

071-5896478. 

Musiceert uzelf niet, kom genieten van de diverse 

muziekstijlen!!! 

 

14 december:                                                          

Kerstshow van gymnastiekvereniging Meerburg in de 

sprothal van De Eendenkooi. ’s Ochtends en ’s middags zal 

deze show opgevoerd worden. Voor meer informatie kunt u 

de website van de gymnastiekvereniging bezoeken 

www.meerburgzoeterwoude.nl 

17 december:                                                                 

19.30 uur Kerst klaverjassen van de biljartvereniging 

Rijnegom in De Eendenkooi.                                       

Iedereen is welkom. 

De Eendenkooi is van:                                                          

24 december tot en met 1 januari gesloten. 

 

JANUARI 2015 

3 januari 2015 vanaf 14.00 Zaalvoetbaltoernooi. Voor 

iedereen met een team van 6 personen. Aanmelden bij De 

Eendenkooi vóór 24 december 2014. 

 

 

VRIJDAG 9 Januari 2015 vanaf 18.00 tot 22.00 uur:  heten 

wij u van harte welkom om een Nieuwjaarsborrel te komen 

halen in De Eendenkooi. Het eerste drankje krijgt u van ons 

samen met een hapje. I.v.m. de catering aanmelden tot 7 

januari. 

 
NIEUWSBRIEF 11 

 

Midzomernachtfeest 21 juni 2014 

Ze waren er allemaal: de klompenmaker, de zilversmid, 

de imker met vele soorten honing, een makreelrokerij   

die de verse makreel rookte waar je bijstond, een portret- 

en landschapschilder, Spaanse olie, de mandenmaakster 

uit de Middeleeuwen in haar tent, handgemaakte  

beelden en bij de pottenbakster mocht je een eigen potje 

draaien. Dan ook nog de tweedehands markt, 

computerspelen, springkussens en andere spelen en 

natuurlijk muziek. 

                                                                                          
Het was niet overweldigend druk met bezoekers maar  

wel super gezellig en de sfeer was heel goed, er werd 

gesnuffeld bij de kraampjes, een praatje,hapje en een 

drankje en luisteren naar het optreden van de 

Rijntamboers. Alle kraamhouders waren tevreden        

over  de belangstelling. Kinderen hadden de ruimte op de 

springkussens en konden daardoor ook lekker ravotten.  

Om zes uur was er een uitgebreide barbecue met veel 

soortenvlees en salades maar vooral, alles was 

overheerlijk.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


