
 
 
 
Vrijdag 1september 
vanaf 19.30 uur (20.00 start bingo)  

Bingo 
 
Er zal op elke eerste vrijdag van de maand een 
bingoavond zijn. 

 
De eerst volgende op 
1 september en weer 
onder leiding van Elly 
Bogerd met natuurlijk 
een volle prijzentafel. 
 
 
 

Voor de rest van het seizoen kunt u de volgende data vast 
in uw agenda noteren: 
6 oktober, 3 november. En op 1 december sluiten wij het 
jaar af met een Sinterklaas Bingo. 
Voor 2018 staan de volgende data op het programma: 12 
januari, 2 februari, 2 maart, 
6 april, 11 mei en 1 juni  
 

Maandag 4 september 
15.00 uur-17.00 uur 

Haak- en breicafé 
 

Al een paar jaar een succes. Elke 
maandagmiddag, voor iedereen 
die van haken, breien en 
gezelligheid houdt. Voor jong en 
oud. Kun je (nog) niet haken of 
breien, er zijn genoeg mensen 
aanwezig die je graag helpen bij 
het aanleren van deze 
technieken.  
 
Meedoen is gratis, de thee is 
gratis.  
Er wordt alleen een kleine 
bijdrage gevraagd.  

Haak- en breicafé in de huiskamer van de 
Rijndijk: De Eendenkooi. 

 

Maandag 11 september 
wordt er weer gestart met de stoelfitness onder leiding van 
Vera Visscher. 
De 1e les is vrije inloop voor iedereen om kennis te 
maken. 

Aanvangstijd: 13.15 uur tot 
14.30 uur met een kwartier 
pauze. 
  
De kosten voor de 
stoelfitness zijn € 5,-- voor 
leden van de RPV Leiden 
e.o. en voor niet leden € 6,-- 

 
Opgeven van te voren is niet 
nodig, dit kan persoonlijk bij 
Vera bij de 1e les. 
 

 
Zondag 8 Oktober 
van 13.00 tot 17.00 uur 

Herfstmarkt 
 
Misschien nu nog moeilijk voor te stellen, maar de herfst is 
dan al wel begonnen. Natuurlijk hopen we op deze dag wel 
op mooi weer met een zonnetje erbij.  

 
De parkeerplaats 
van De Eendenkooi 
zal deze zondag vol 
staan met kramen 
met diverse 
streekproducten, 
(oude) ambachten, 
muziek en spelletjes 
voor de kinderen.  
 
Kom kijken en 
genieten. 

Bij goed weer is er een buitenterras.  
 
Hierbij maken wij u er alvast op attent dat vanaf 
zaterdagavond 7 oktober de  
parkeerplaats voor De Eendenkooi niet meer toegankelijk 
zal zijn om auto’s te parkeren. 

Zaterdag 21 Oktober 

vanaf 19.00 uur 

Happy Hours 
Volleybaltoernooi 
 
In De Eendenkooi wordt er gestreden om de 
wisselbeker en een portie bitterballen voor het winnende 
team!  
Kunt u ook een team vormen (met een vriendengroep, een 
voetbalteam of uw de familie etc.) dan nodigt 
trimvereniging Happy Hours jullie uit om mee te doen. 
opgeven via: josgro2009@hotmail.com 

  
Zin in een "indoor bootcamp" onder begeleiding van een 
gediplomeerde trainer? Op een leuke manier werken aan 
je conditie en\of gewicht incl. het nodige plezier? Kom dan 
naar De Eendenkooi, iedere zaterdagmiddag van 16.30-
18.00 uur. 
Bezoek onze website: www.trimgroephappyhours.nl 
 

Zondag 5 November 
Rijntamboers Rommelmarkt. 
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De Eendenkooi, 
springlevend! 
 

Zoals als jullie kunnen zien op het voorblad van deze 
informatiebrief is er de komende maanden door De 
Eendenkooi activiteitencommissie een groot aantal 
activiteiten gepland.  Activiteiten waarvoor wij jullie allen 
uitnodigen. En als je niet mee kunt of wil doen kom dan 
kijken tijdens de evenementen.  

 
Sinds april is de activiteitencommissie weer van start 
gegaan. In onze vorige nieuwsbrief hebben we 
aangekondigd dat we een kofferbak verkoop, een bingo 
avond en wandeling onder begeleiding van een natuurgids 
zouden organiseren. De eerste 2 activiteiten waren een 
succes. Voor de wandeling heeft niemand zich aangemeld. 
Daarom hebben we besloten de bingoavond maandelijks 
te organiseren en ook de kofferbak verkoop te herhalen. 
 
Heb je ideeën om iets  leuks te (laten) organiseren in De 
Eendenkooi, of is de vereniging die van De Eendenkooi 
gebruik maakt en waar je lid van bent, van plan iets te 
organiseren in De Eendenkooi laat ons dat dan weten via 
ons mailadres activiteiten@eendenkooi.com  . 
 
Bart Wolters, voorzitter De Eendenkooi 

 

Zondag 18 November 
Chinese avond 
 
Op veler verzoek; een landenavond. Dit keer China, een 
zeer groot land met verschillende bevolkingsgroepen.  
 
Wij hopen u deze avond een klein beetje van de 
verscheidenheid en cultuur van dit land aan te kunnen 
bieden. 

 
Culinair zult u deze keer verrast worden met een 
uitgebreid  buffet met de specifieke gerechten uit China. 
 
Uiteraard zal ook muziek en dans deel uitmaken van deze 
veelbelovende avond. Misschien wel een echte draak?  
 
Voor de prijs van slechts 15,00 euro mag u aanschuiven 
aan het buffet.  incl. 2 drankjes. 
 
In verband met de catering graag vooraf aanmelden.  
 

 
  
 
 
1 september 
Bingo 
U bent welkom vanaf 19.30. 
 

Maandag 4 september: 
15.00 uur-17.00 uur 
Haak- en breicafé 
 

8 Oktober 
Herfstmarkt. 
Een herfstmarkt heeft vele kanten.  
Met streekproducten uit Zoeterwoude. 
 

21 Oktober 
Happy Hours 
Volleybaltoernooi. 
Een jaarlijks terug kerend 
evenement met veel gezelligheid. 
Doe eens mee met een eigen 
straat of vrienden team 
 

5 November 
Rijntamboers 
Rommelmarkt 
De rommelmarkt ook dit jaar weer in De Eendenkooi. 
 

18 November 
Chinese avond 
Op veler verzoek een 
landenavond. Dit maal een 
Chinese avond, natuurlijk met 
lekker eten. 
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