
  Woensdag 28 maart, 19.30 uur 
 Paasklaverjassen. 
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Vrijdag 6 april, 19.30 uur 
 Bingo.  
 
Met ingang van vrijdag 11 mei is 
de bingoavond op de 2de vrijdag 
van de maand. 
Elly Boogerd zorgt weer voor een 
volle prijzentafel. 
Verder staat in de planning 8 juni, 
13 juli en 14 september. 
 

Vrijdag 20 april, 19.30 uur 
 Klaverjas en rummikub. 
Ook dit jaar organiseert het Oranjecomité weer een gezellig 
avondje. 
Kaarten of een leuk spelletje rummikub staat ook dit jaar weer 
op het programma. 
 
Inschrijven kan vanaf 19.30 uur 
in de Eendenkooi.  
 
Voor € 3.50 een kopje koffie of 
thee en kans op vele mooie 
prijzen.

Vrijdag 27 april, v.a.10.45 tot 17.30 uur 

 Koningsdag. 
 
Gedurende de hele dag organiseert het Oranjecomité 
verschillende activiteiten voor kinderen en gelegenheid voor 
iedereen om gezellig bijeen te zijn. 
 
Bij De Eendenkooi zijn gedurende de gehele dag drankjes, 
broodjes en snacks voor jong en oud verkrijgbaar. 

Vrijdag 18 mei, 19.00 uur 

I.V.N. Avondwandeling. 
 

Vanuit De Eendenkooi wordt in samenwerking met de IVN een 
wandeling door de polder gestart. 
Eerst zal door de gids een presentatie over IVN gegeven 
worden, daarna maakt u gezamenlijk een wandeling door de 
natuur. 
 
Kosten € 2,50 inclusief een kopje koffie bij aanvang. 
Vergeet niet goede wandelschoenen aan te doen. 
 
Aanmelden kan via: activiteiten@eendenkooi.com o.v.v. 
wandeling IVN 
 

Vrijdag 25 mei, 20.00 uur 
Pub Quiz. 

Wegens groot succes geprolongeerd. 
Een Pub Quiz doe je met een 
vrienden-, familie- of burenteam 
bestaande uit 5 of max. 6 personen. 
Maak een team en verzin een ludieke 
naam. 
Wij spelen 8 ronden van 10 vragen over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. 
 
De vragen meer gaan over onderwerpen 'dichter bij huis' dan 
de vorige keer. 
 

Tussen iedere ronde is er een korte pauze waarin de punten 
worden geteld en u tijd heeft voor een hapje of een drankje. 

Inschrijfgeld: € 12.50 per team. 
 
Schrijf u tijdig in, de plaatsen zijn beperkt. 
Aanmelden: stuur een mail naar activiteiten@eendenkooi.com 
o.v.v. Pub quiz. 
 

Zondag 3 juni, 12.00 uur 

 Kofferbak verkoop 
 
Op het parkeerterrein bij De 
Eendenkooi kunt u deze zondag 
terecht om nog wat missende 
spullen voor in uw huis aan te 
schaffen. 
Liever wat spullen van de hand 
doen? Ook dat kan.  
 
Voor slechts € 3,50 krijgt u plekje op de parkeerplaats 
toegewezen. 
Vanuit uw auto (kofferbak) verkoopt u uw overbodige spulletjes.  
 
Aanmelden: stuur een mail naar activiteiten@eendenkooi.com 
o.v.v. Kofferbak verkoop. 
 

Woensdag 20 juni, 14.00 uur  
Knutsel middag 

 
Voor kinderen van alle leeftijden die 
van knutselen houden gaan wij weer 
een geweldige middag organiseren. 
 
Er kunnen dan mooie werkstukjes 
gemaakt worden met de zomer als 
thema. Maar wil je liever iets anders... 
geen probleem… kan ook! 
  
Kosten € 1.00 inclusief een drankje en iets lekkers. 
 

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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Meer informatie over  
 
Kijk eens op onze website: http://www.eendenkooi.com of 
volg ons op Facebook. 
 
Contact opnemen via de mail kan ook! 
Mailadres: secretariaat@eendenkooi.com 
  activiteiten@eendenkooi.com 
 
Openingstijden:                                                                          
Maandag t/m Donderdag 08.30 uur tot 01.00 uur 
Vrijdag: 08.30 uur tot 18.00 uur 
Vrijdag, zaterdag en zondag: beschikbaar voor feesten en 
partijen 
De eendenkooi is in de zomervakantie 
gesloten van 15 juli t/m 19 augustus. 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Advertentie 

Nieuw in De 
Eendenkooi 

Dansles 
Een korte beginnerscursus van 10 
lessen voor € 85.00 p.p. 
1ste les op zondag 23 september 
2018 
De les is van 20.00 tot 21.45 uur. 
 
Opgave of info: 06-51310830 of per 
mail naar: y.e.schrijver@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bent u benieuwd naar uw 
conditie en woont u in de 
gemeente Zoeterwoude? Op 7 
april 2018 organiseert de 
gemeentelijke projectgroep 

Sportfittest in samenwerking met Team Sportservice Zuid-
Holland een fittest in de Eendenkooi. 
 
Alle inwoners van 55 t/m 74 jaar mogen deelnemen en na 
afloop ontvangt u een beweegadvies.  
Aanmelden via Sportservice Zuid Holland: 071-4244940 
 
Er zijn ook een aantal vertegenwoordigers van plaatselijke 
verenigingen aanwezig om u informatie te geven over hun 
activiteiten en u gratis en geheel vrijblijvend proeflessen aan te 
bieden. 
 

Vorig kwartaal: 

Nieuwjaarsborrel 
Ook dit jaar was de nieuwjaarsborrel weer zeer goed bezocht. 
Er zijn veel wetenswaardigheden en nieuwtjes uitgewisseld 

 
De stemming was 
opperbest en wij, als 
activiteiten commissie 
hebben ons kunnen laten 
informeren over de 
wensen die bij u leven. 
 

Pub quiz 
 
De Pub quiz was 
een geweldig 
succes. Zeker 
voor herhaling 
vatbaar. 
Wij gaan veel 
aandacht 
besteden aan de opbouwende kritiek die door u is gegeven en 
beloven dat de volgende nog beter wordt. 

---------------------------------------------------------------
Advertentie 

Nieuwsbrief 10, april 2018 

 
 
 
Woensdag  28 maart, 19.30 uur 

Paasklaverjassen. 
Natuurlijk gaan wij ook dit jaar weer 
klaverjassen met de Biljartvereniging “Rijnegom” 

 
Vrijdag 6 april, 19.30 uur 

Bingo.  
Ook op vrijdag 11 mei, 8 juni en 14 
september  
 

Vrijdag 20 april, 19.45 uur 

 Klaverjas en rummikub. 
Het Oranje comité organiseert een gezellig 
avondje met allerlei spelletjes.  
 

Vrijdag 27 april, v.a.10.45 uur 
Koningsdag. 
Een hele dag vol met gezelligheid 
 

 
Vrijdag 18 mei, 19.00 uur 
I.V.N. Avondwandeling. 
 

Vrijdag 25 mei, 20.00 uur 
 Pub Quiz. 
Wegens groot succes geprolongeerd. 

 
Zondag 3 
juni, 12.00 uur 

Kofferbak verkoop 
 

Woensdag 20 juni, 
14.00 uur  
Knutsel middag 
Knutselen voor kinderen van de 
basisschool leeftijden 
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