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 kwartaal activiteiten 
 
Maandag 3 September:  
Deze maandagmiddag start het brei- en haakcafé weer om 
15.00 uur. Voor iedereen die graag breit of haakt. Of dit juist 
eens wil leren. De aanwezigen willen graag de technieken van 
deze vaardigheid met u delen. Meedoen is gratis. Wel wordt er 
een (kleine) vrijwillige bijdrage gevraagd voor de thee.  
 

20 september: 
Bloemschikken: 20.00 uur. 
Terug van weggeweest; leren bloemschikken. Onder leiding 
van Corine van Wingen leert u een prachtig bloemstuk te 
maken, waarbij u het voorbeeld van de docent kunt volgen of 
uw eigen ideeën kunt verwezenlijken. 
Kosten € 7.50 plus de kosten voor het gebruikte materiaal. 
Opgeven via: activiteiten@eendenkooi.com 
 

10 en 17 oktober: 
Reanimatie cursus: 20.00 uur. 
Je hoopt het nooit mee te maken, maar per dag krijgen 300 
mensen in Nederland een hartstilstand. Terwijl ze op de fiets 
zitten, hardlopen, aan het werk zijn of in de bioscoop zitten. 
Weet jij wat je moet doen als je iemand in elkaar ziet zakken? 
Reanimeren is een EHBO-vaardigheid die je in vier uur kunt 
leren. Je oefent reanimeren en het gebruik van de AED onder 
begeleiding van een instructeur. 
Kosten voor 2 avonden incl. lesboek en koffie of thee € 25.00 
Opgeven via: activiteiten@eendenkooi.com 
 

13 oktober: 
Jubileum single darttoernooi: 19.00 uur. 
Om het 40 jarig bestaan te vieren, organiseert het dartteam 
Pijlsnel in samenwerking met De Eendenkooi een darttoernooi. 
Deze zal plaatsvinden op zaterdag13 oktober en is voor zowel 
ervaren als onervaren darters. 
De inschrijfkosten bedragen € 5.00. Vanaf 19.00 uur is 
iedereen welkom, 19.30 uur start de loting. Iedereen zal 
ingeloot worden in een poule die zal overlopen in een winnaars 
en verliezers ronde. 
Vind jij het leuk om mee te doen? Schrijf je dan snel in bij 
Stefan Caspers, tel 06-275 038 65. 
Er is plaats voor maximaal 64 deelnemers. 
 

Op zaterdag 20 oktober 2018 organiseert trimgroep 

Happy Hours het jaarlijkse volleybaltoernooi in de 
Eendenkooi, aanvang: 18.30 uur 
Er zal weer gestreden worden om de felbegeerde beker, welke 
sinds 2017 in het bezit is van team Meerburg. 
Voor het winnende team staat tevens een schaal met 
bitterballen klaar! 
Op deze avond staan gezelligheid en sportiviteit centraal.  
In 2017 deden er 12 teams mee. Wilt U dit jaar ook meedoen 

met een (zelf samengesteld) team? dan kunt U zich aanmelden 
met de naam van het team bij  José Groenveld secr. Happy 
Hours (josgro2009@hotmail.com). 
De kosten bedragen € 15,00 per team en kunnen op de avond 
zelf betaald worden bij de penningmeester. Publiek is ook van 
harte welkom om de teams aan te moedigen!  
 

Woensdag 24 oktober: 
Kinderbingo: van 14.00 tot 15.00 uur. 
Voor alle kinderen die ook weleens bingo willen spelen. 
Kom lekker meedoen. Als je wint, krijg je een leuke prijs. 
Meedoen kost per bingokaart € 0.50. 
Je moet natuurlijk wel zelf goed de genoemde cijfers van de 
kaart kunnen strepen, want het is alleen voor kinderen.  
Dus (groot-)ouders mogen niet meekomen en helpen.  
 

Bingo: Elke 2
de

 Vrijdag 
van de maand is er Bingo onderleiding van Elly Bogerd met 
natuurlijk een ruim gevulde prijzentafel. 
14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december zijn de 
data in dit kwartaal. 
 

Zaterdag 24 november: 
Sinterklaas intocht. 
 

Woensdag 19 december: 
Kerstklaverjassen. 
 

Vrijdag 11 januari 2019: 
Nieuwjaarsreceptie in De Eendenkooi.  
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    Jubileum feest 

 
Zondag 28 oktober. 
Opening. 11,30 uur. Door burgemeester en wethouders. 
Lunch. 13,00 uur: De lunch zal bestaan uit typische gerechten 
uit de jaren 70 
Open podium. 15,00 uur: Wij 
nodigen u uit om u aan te melden 
om deel te nemen aan dit 
evenement.   
 

Maandag 29 oktober.  
Spellenavond. 20.00 uur: Op deze avond kunt u deelnemen 
aan verschillende spellen zoals Rummikub, Mahjong, Dammen 
of Schaken. 
Heeft u zelf nog een leuk (jaren 70 spel) dat u aan andere wil 
leren, dan is dat ook mogelijk. 
 

Dinsdag 30 oktober. 
Bejaardensoos. 14.00 uur: De deelnemers van deze activiteit 
worden getrakteerd op een hapje en een drankje 
Kom eens kennis maken op deze middag. 
 

Woensdag 31 oktober. 
Kindervrijmarkt. 15.00 tot 17.00 uur: In een feestelijk 
versierde zaal kunnen de kinderen hun zelf meegebrachte 
spulletjes verkopen 
 

Donderdag 1 november. 
Klaverjassen. 19.00 uur: o.l.v. de biljartclub De Rijnegommers 
 

Vrijdag 2 november. 
Toneelavond. 20.00 uur: Onder leiding van Wil van Leeuwen 

wordt er een eenakter opgevoerd. 
Aansluitend gezellige jaren 70 muziek tot in de laten uurtjes. 
 

Zaterdag 3 november.  
Herfstmarkt. 13.00 uur : Ook dit jaar zal de zaal weer gevuld 
worden met traditionele (herfst) producten uit de streek.  
Zoeterwoude “Got Talent”. 19,00 uur 
Hebben jullie verborgen talenten? Toon het ons op dit open 
podium voor kinderen. 

Slotavond. 21.00 uur. Met hedendaagse muziek. 

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 
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40-JARIG JUBILEUM 

 
28 oktober 2018 is het 40 jaar geleden dat De Eendenkooi 
geopend werd. Dat heuglijke feit willen we niet zomaar voorbij 
laten gaan.  
De activiteitencommissie van De Eendenkooi biedt daarom de 
inwoners van Zoeterwoude en gebruikers van De Eendenkooi 
de hele week een leuk 
programma aan, waarin 
allerlei activiteiten gaan 
plaats vinden. Voor elke 
groep en belangstellende 
is wel wat te doen. 
Voor jong en oud, 
muzikaal of liever sportief 
of… het zit allemaal in 
het programma. 
 

Zondag 28 oktober  
Opening: 11,30 uur. Door burgemeester en wethouders. 
 
Wij starten de feestweek met de opening door de 
burgemeester en/of  de wethouder van Zoeterwoude. 
Tevens zal mevrouw de Winter, zij heeft de eerste steen 
gelegd voor dit gebouw, uitleg geven over het ontstaan van De 
Eendenkooi. De inwoners van Zoeterwoude en de gebruikers 
van De Eendenkooi zijn van harte welkom. 

 
Tijdens een presentatie, 
verzorgd door "Oud 
Zoeterwoude". kunt u 
genieten van gratis koffie 
met gebak.  
 
Ook aan de inwendige 
mens wordt gedacht.  

De lunch zal bestaan uit typische 
gerechten uit de jaren 70 
 
Presentatie gebruikers  

Dit uur wordt ingevuld door 
gebruikers van De Eendenkooi 
 
Open podium. 15,00 uur. 
Wij nodigen u uit om u aan te melden om deel te nemen aan dit 
evenement.   
 

Maandag 29 oktober. 
Spellenavond: 20.00 uur. 
Op deze avond kunt u deelnemen aan 
verschillende spellen zoals Rummikub, 
Mahjong, Dammen of Schaken. 
 

Heeft u zelf nog een leuk (jaren 70 spel) dat u aan andere wil 
leren, dan is dat ook mogelijk. 
Meldt dit dan even aan via: activiteiten@eendenkooi.com 
 

Dinsdag 30 oktober. 
Bejaardensoos: 14.00 uur. 
Kom eens kennis maken met deze activiteit. 
Op deze dag worden de deelnemers verwend met een 
borrel/wijntje en een hapje, aangeboden door het bestuur. 
 

Woensdag 31 oktober.  
Kindervrijmarkt: van 15,00 tot 17,00 uur. 

 
In een Halloween omgeving 
kunnen kinderen van 6 tot 16 jaar 
hun zelf meegebrachte spulletjes 
verkopen. Voor een ieder is er een 
kleine ruimte op de vloer van de 
grote zaal waarop zij hun spulletjes 
kunnen uitstallen in de hoop iets te 
verkopen. 
 

 
Donderdag 1 november. 
Klaverjasdrive: 19.00 uur. 
Op deze avond kunt u meedoen 
aan een klaverjas drive onder 
leiding van de biljartclub. 

 
Vrijdag 2 november  
Toneelavond: 20.00 uur. 
Onder leiding van Wil van Leeuwen wordt er een eenakter 
opgevoerd. 
 
Aansluitend is er een gezellig avond met muziek uit de 
jaren 70. 
Dit zal tot in de laten uurtjes duren. 
 

Zaterdag 3 november.  
Herfstmarkt: 13.00 uur. 
Nu de herfst weer is aangebroken is het weer tijd om onze 
streekproducten onder uw aandacht te brengen 
De grote ruimte van De Eendenkooi zal gevuld zijn met 
kraampjes waarin diverse producten worden aangeboden.  

 
Zoeterwoude “Got Talent”: 19,00 uur. 
Hebben jullie verborgen talenten? Toon het ons op dit open 
podium voor kinderen. 
 

Slotavond. 21.00 uur. Met hedendaagse muziek. 

 

Van de activiteiten in de feestweek volgt 
nog een uitgebreid programma boekje  
 

 
Een korte terugblik vorig kwartaal. 
 
IVN Avondwandeling: Op vrijdag 18 mei werd er vanuit De 
Eendenkooi gestart met een wandeling onder leiding van 
IVN-ers Lex en Marijke Burgel. Onder het genot van een kopje 
koffie werd vooraf  door hen een presentatie over het werk van 
IVN gegeven.  
De wandeling ging over het Nassaupad, de industrieweg 
overstekend naar pad achter het industrieterrein . Dan blijkt 
hoe mooi en groen het ook op dit pad is. Met veel eetbare 
kruiden. Maar ook veel vogels. Ondanks het feit dat de afstand 
al met al niet erg groot is, kan hierover lange tijd worden 
gedaan. Want onderweg werd veel verteld en geleerd. 
 
Pub quiz 25 mei: Deze keer werd de pub quiz gemaakt en 
uitgevoerd door Piet Hein van der Ploeg en zijn team. En het 
moet gezegd: ze hebben het GEWELDIG gedaan. Van begin 
tot eind hebben ze alle, ruim 20 teams van 6 personen, kunnen 
boeien met hun vragen. En makkelijk waren de vragen niet, wel 
erg interessant. Want weet u bijvoorbeeld wat het hoogste 
bouwwerk in Zoeterwoude is? Het winnende team was dit keer 
team McFly.  
Ondertussen is aan de oproep om een volgende keer de pub 
quiz te organiseren gehoor gegeven. Daarover meer in de 
volgende nieuwsbrief. 

 
 

Advertentie 
 
 
In Zoeterwoude-Rijndijk vind je een 
bibliotheek die zich volledig op 
boeken richt. 

 
Thrillers, romans, literatuur, reisgidsen en 
non-fictie: Elk genre is aanwezig. Het aanbod wordt 
bepaald door onze lezers en de collectie is up to date. 
 
Voor slechts € 17.50 kunt u een heel jaar boeken lenen 
zoveel en zo vaak u wil. (kinderen tot 18 jaar gratis). 
 
Tevens zoeken wij nog nieuwe vrijwilligers voor de uitleen 
en bijbehorende zaken. Voor meer informatie kunt u terecht 
aan de balie van de bibliotheek. 
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