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Woensdag 20 december 
 Kerstklaverjassen. 

De kerst komt eraan, 
dus we gaan weer klaverjassen!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biljartvereniging “Rijnegom” 
Woensdag 20 dec.2017 

aanvang 19.30uur 
Kom op tijd! 

deelname: € 3,-- 
 

Vrijdag 5 januari 2018, 18.00 uur 
 Nieuwjaarsborrel.  
 
Op 5 januari nodigen wij alle inwoners van Zoeterwoude 
en omstreken uit voor de Nieuwjaarsborrel. 
In de vernieuwde “De Eendenkooi” kunt u in een 
ongedwongen sfeer kennis maken met het nieuwe bestuur 
en de activiteitencommissie. 
Op deze avond zal de voorzitter u op de hoogte brengen 
van de jaarplanning voor het jaar 2018. 
De borrel begint om 18.00 uur, iedereen krijgt 2 gratis 
consumpties en ook voor een hapje bij de borrel wordt 
gezorgd. 
 

Tot vrijdag 5 januari in De Eendenkooi. 

Vrijdag 12 januari 2018 
Zelfverdedigingcursus. 19.00 uur  
   
start gymnastiek,- jazz- en turnvereniging Meerburg met 
een cursus zelfverdediging. 
Deze cursus van 6 lessen leert je om je weerbaarheid en 
zelfvertrouwen te vergroten door je een aantal basis-
vaardigheden aan te leren. 
Deze cursus is voor meiden vanaf de middelbare school-
leeftijd en volwassen vrouwen. 
Wil je meedoen, wellicht samen met een vriendin of met je 
dochter? 
Geef je dan op via ledenadmin@meerburgzoeterwoude.nl 
Data: vanaf 12 januari, 6 vrijdagen achter elkaar 
Tijd: 19.00-20.00 uur, 
Kosten: 50 euro p.p.; Plaats: sporthal De Eendenkooi. 
 

Vrijdag 12 januari, 19.30 uur 
Bingo. 

 
Vrijdag is bingo-avond. 
Op 2 februari, 2 maart en 6 april. 
Onder leiding van Elly Bogerd met natuurlijk een volle 
prijzentafel. 
 

 Woensdag 24 januari, 9.00 uur 

Nationaal Voorlees Ontbijt. 
 
Een samenwerking van de 
Bernardusschool, de Bibliotheek 
en De Eendenkooi. 
De Nationale Voorleesdagen 
worden gestart met een Nationaal 
Voorlees Ontbijt.  
Om 9.00 uur komen de kinderen 
van de groepen 1, 2 en 3 van de 

Bernardusschool naar De Eendenkooi om te ontbijten en 
om voorgelezen te worden. 
Meer informatie ontvangt u van de Bernardusschool.  
 

Zondag 28 januari 
 Sport/speldag Gymnastiek 
 vereniging Meerburg 
 
Op deze zondag organiseert gymnastiek-, jazz- en turn-
vereniging Meerburg een sport/speldag voor kinderen. 

In de zaal zullen allerlei materialen en spellen worden 
neergezet. Daar kunnen de kinderen heerlijk met 
elkaar gaan sporten. Wil je hieraan meedoen? 
Geef je dan op via gymleiding@meerburgzoeterwoude.nl 
 
Tijd:  t/m groep 3              09.45-10.45 uur 
          Groep 4 en ouder   11.30-12.45 uur 
 

Vrijdag 9 februari, 20.00 uur 

 Pub quiz. 
 
De pub-quiz is voor De Eendenkooi een geheel nieuwe 
activiteit. Wij zijn er van overtuigd dat we hiermee een 
groot aantal Zoeterwoudenaren een plezierige avond 
zullen bezorgen.  

Een pub-quiz doe je met 
vrienden-, familie-,of  buren-
teams die per team bestaan uit 
5 tot 6 personen. 
De voorpret begint al bij het 
samenstellen van het team en 
het verzinnen een ludieke team 
naam. 
 
Onder leiding van een 
professionele quizmaster 
worden 8 ronden gespeeld 

waarbij per ronde 10 vragen worden gesteld over de meest 
uitlopende onderwerpen. 
De quiz duurt 2 tot 2 ½ uur. Tussen iedere ronde is er 
pauze waarin de stemkaarten worden opgehaald en er tijd 
is voor het halen van een drankje. 
Al met al veel spektakel, plezier en gezelligheid voor 
iedereen op vrijdag 9 februari vanaf 20.00 uur in De 
Eendenkooi. 
Inschrijfgeld:       euro per team  
Voor meer informatie en opgeven van een team: stuur een 
mail maar activiteiten@eendenkooi.com 
 

Elke maandag brei- en haakcafé 
 
Elke maandagmiddag, van 15.00 uur-17.00 uur voor 
iedereen die van haken, breien en gezelligheid houdt. 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.  
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Zaterdag 10 maart, 19.30 uur  
 Internationale Vrouwendag.  
 
De Internationale 
Vrouwendag is weliswaar 
op 8 maart, maar omdat wij 
dit graag met zoveel 
mogelijk vrouwen willen 
vieren, hebben wij gekozen 
om deze viering op 
zaterdag 10 maart te doen. 
 
Dat een vrouwendag nog 
steeds noodzakelijk is blijkt 
wel uit het feit dat nog 
steeds vrouwen minder betaald krijgen dan mannen, terwijl 
ze het hetzelfde werk doen. We verdienen beter! 
 
Dus daarom: een avond door en voor alleen vrouwen.  
Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief is het programma 
nog niet helemaal duidelijk. 
 
Kosten: voorinschrijving € 10,00, aan de zaal € 12,50 
 

Woensdag 21 maart, 14.00 uur 
 Kinder knutsel middag 

 
Voor kinderen van alle 
leeftijden die van knutselen 
houden willen we gaan 
starten met een gezellige 
middag om te knutselen.  
 
Omdat het dan bijna Pasen is 
en het voorjaar er ook 
aankomt, zal het thema op 
deze 2 gebeurtenissen liggen.  
 

Maar och, als je wat anders wilt maken: kan ook! 
 
Kosten € 1,00. Je krijgt daarvoor ook wat te drinken en te 
eten.  
 

Darten?! 
Wist u dat u in De Eendenkooi ook gebruik 
kunt maken van een professioneel 
dartbord. 

 

Van de voorzitter, 
 
Sinds begin oktober ben ik de nieuwe voorzitter van De 
Eendenkooi. Daarom maak ik graag gebruik van de 
gelegenheid gebruik om mij aan u voor te stellen. Mijn 
naam is Jaap van Meijgaarden. Ik ben getrouwd met Petra 
Hegger en woon hartje Leiden. Mijn wieg stond aan de 
Lage Rijndijk in Leiden. Daar werd ik kort na de tweede 
wereldoorlog geboren. Ik heb er een gelukkige jeugd 
gehad. Mijn ouders hebben mij altijd voorgehouden je voor 
anderen in te zetten en niet alleen aan jezelf te denken. 
Dat heeft mij geïnspireerd. Na mijn middelbare schooltijd 
ben ik in Delft Weg & Waterbouwkunde gaan studeren. Na 
mijn studie en een halfjaar werken aan de universiteit van 
Zambia in de hoofdstad Lusaka, ben ik gaan werken bij de 
provincie Zuid-Holland. Daar ben ik in verschillende 
beleids- en managementfuncties actief geweest. Binnen 
de ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, 
vastgoed en projecten. Naast mijn werk ben ik 4 jaar 
gemeenteraadslid in Leiden geweest en heb diverse 
bestuurs- en adviesfuncties bekleed. De langste daarvan 
is die van voorzitter van de wijkvereniging van de buurt 
waarin ik nu woon in het hartje van Leiden. Die functie leg 
ik na per 1 januari neer en dat was aanleiding om op zoek 
te gaan naar iets anders. Zo kwam ik bij De Eendenkooi 
terecht. Net als in een wijkvereniging gaat het hier om 
mensen bijeen brengen, om versterking van de 
gemeenschap met respectvoor een ieder. 
Daar zet ik mij graag voor in. 
 
Met vriendelijke groet: 
Jaap van Meijgaarden. 
 
 
 
Meer informatie over  
  
Kijk eens op onze website: 
http://www.eendenkooi.com 
 
Volg ons op Facebook. 
 
Of neem contact met ons op via de mail 
Mailadres: 
 secretariaat@eendenkooi.com 
of activiteiten@eendenkooi.com 
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Woensdag 
20 december 

Kerst klaverjassen. 
De kerst komt eraan, 
dus we gaan weer klaverjassen! 
 

Vrijdag 5 januari 
Nieuwjaarsborrel. 
Wij nodigen alle inwoners van Zoeterwoude en omstreken 
uit voor de Nieuwjaarsborrel. 
 

Vrijdag 12 januari 2018  
 Zelfverdediging. 
Gymnastiekvereniging Meerburg 
 

Woensdag 24 januari 
Nationaal Voorlees Ontbijt. 
Een samenwerking van de Bernardusschool, de 
Bibliotheek en De Eendenkooi: 
De Nationale Voorleesdagen worden gestart met een 
Nationaal Voorlees Ontbijt. 
 

Zondag 28 januari. 
Sport/speldag Gymnastiek vereniging Meerburg 
 

Vrijdag 9 februari 
Pub quiz. 
De pub-quiz is voor De Eendenkooi 
een geheel nieuwe activiteit. 
 

Zaterdag 10 maart  
Internationale 
Vrouwendag. 
Dat een vrouwendag nog steeds 
noodzakelijk is blijkt wel uit de vele 
voorbeelden uit de media. 

 
 

Woensdag 21 maart 

Kinder knutsel middag. 
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