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Ontstaan en 40 jarig bestaan van het multifunctioneel
gebouw

“De Eendenkooi” in Zoeterwoude.
In 1977 vroeg het bestuur van de Stichting Multifunctioneel
gebouw Hoge Rijndijk subsidie aan bij de gemeente
Zoeterwoude, het Ministerie van CRM en de Anna Martina
Stichting.
Zelf was er ook een kapitaal vergaard van ƒ 25.000. Er was
een investeringsbegroting opgesteld met een totaal te
financieren bedrag van ƒ 1.096.704.
Er was al volop overleg geweest en de bouwtekeningen waren
in 1976 al gemaakt.
De gemeente had al medewerking toegezegd, uiteraard onder
voorwaarden dat er voldoende geld kwam.
De Anna Martina Stichting, een fonds opgericht door de familie
van Rijn en nauw verbonden met de katholieke kerk aan de
Hoge Rijndijk, was bereid met ƒ 100.000. mee te participeren
in de stichtingskosten omdat het belang van vooral het
bejaardenwerk groot was. Ook het Ministerie kende op 30
januari 1978 een investeringsbijdrage toe. Mits de gemeente
Zoeterwoude ƒ 421.704 bijdroeg, was CRM bereid om
f 50.000 bij te dragen aan de accommodatie.
De grond was al in eigendom, dus op 10 maart 1978 werd de
eerste steen gelegd door de voorzitter van het bestuur,
Mevrouw A. De Winter-Scheffer. Het bestuur bestond toen
mede uit de heren A.R. v.d. Heijden, C.J. Verhaar, A.J.
Plantinga en A.J. Baars.
De bouw verliep voorspoedig en in oktober van hetzelfde jaar
werd het gebouw in gebruik genomen. Het gebouw bestond
toen uit een sportzaal, een opberg hal, bibliotheek,
peuterspeelzaal, grote zaal en een ruimte voor diverse
activiteiten en een donkere kamer.
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Het verving een afgekeurd gymnastieklokaal, een ruimte van
“De drie Eendjes” en het gebouw de Krakepit aan de Laan De
Goede Herder.
Het gebouw werd 19 oktober 1978 feestelijk geopend door
Minister Gardeniers van het Ministerie van CRM. Samen met
burgemeester Detmers en pastoor Schlatman werd de nieuwe
naam onthuld. De naam is toepasselijk omdat de verenigingen
na het parochiehuis “De drie Eendjes” en jeugdgebouw “De
Vierde Eend” nu hun nieuwe home hebben gevonden (aldus
de Leidsche Courant van 20 oktober 1978). De opening werd
afgesloten door een show van de drumfanfare “De
Rijntamboers” en de gymvereniging Meerburg.
Dit zijn na 40 jaar nog steeds bestaande verenigingen en
gebruikers van De Eendenkooi.
In 1999 is het gebouw grondig aangepast. De entree werd
verplaatst om de herkenbaarheid van De Eendenkooi te
vergroten. Hierdoor ontstond ook de mogelijkheid om
nieuwbouw te realiseren voor gemeentepersoneel om te
schaften, te douchen e.d. Het gebouw werd tevens voorzien
van geluidsvoorzieningen, lichtkoepels en flexibele wanden.
Nu na 40 jaar wordt het gebouw weer opgeknapt, er was
achterstallig onderhoud. Het gebouw kan bouwtechnisch nog
wel 10 jaar mee.
Op dit moment wordt door vele verenigingen en stichtingen
zoals de kinderopvang en de bibliotheek dagelijks gebruik
gemaakt van de mogelijkheden die De Eendenkooi biedt en
vinden er feesten en manifestaties plaats.
De gemeente Zoeterwoude heeft een gebiedsvisie
vastgesteld. Het bestuur van “De Eendenkooi” zal dit nieuwe
beleid goed volgen en meedenken met de vele ontwikkelingen
die momenteel gaande zijn in de omgeving van De
Eendenkooi.
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Stichting H.L. Druckerfonds.
3

Het 40 jarig bestaan wordt gevierd met een
feestweek, van 28 oktober tot en met
zaterdag 3 november 2018.
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.
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Zondag 28 oktober
Opening: 11.30 uur. Door Burgemeester en Wethouders.
Wij starten de feestweek
met de opening door de
Burgemeester / Wethouder
van Zoeterwoude.
De inwoners van
Zoeterwoude en de
gebruikers van De
Eendenkooi zijn van harte
welkom.
Mevrouw A. de Winter-Scheffer zal uitleg geven over het
ontstaan van De Eendenkooi. Zij heeft de eerste steen gelegd
voor dit gebouw.
De Stichting Oud Zoeterwoude zal een presentatie verzorgen
tijdens de koffie die u aangeboden wordt door De Eendenkooi.
Ook aan de inwendige mens wordt gedacht.
Vanaf 13.00 uur wordt u een lunch
aangeboden zoals dat ook in de jaren 70
werd geserveerd.
Gebruikers aan het woord
Vanaf 13.30 uur kunnen de gebruikers van De Eendenkooi
vertellen over hun activiteiten aan het aanwezige publiek.
Open podium. 15.00 uur.
Wij nodigen u uit om u aan te melden om deel te nemen aan
dit evenement. De doelgroep (deelnemers) hebben talent voor
zang, dans, muziek, cabaret, mime, playback.
Aanmelden tot 26 oktober bij: activiteiten@eendenkooi.com
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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
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Houtwerf Zoeterwoude
Wij zijn specialisten in
hout, plaatmateriaal, parket- en
laminaatvloeren en afgeleiden voor
constructieve en decoratieve doeleinden.
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Dinsdag 30 oktober.
Bejaardensoos: 14.00 uur.
De Anna Martina
Stichting, een fonds
opgericht door de
familie van Rijn en nauw
verbonden met de
katholieke kerk aan de
Hoge Rijndijk heeft een
belangrijke bijdragen
geleverd in de
stichtingskosten omdat
het belang van vooral
het bejaardenwerk groot
was.
Om deze reden heeft de bejaardensoos een unieke plaats
in De Eendenkooi
Kom eens kennis maken met deze
bijzondere activiteit.
Op dinsdag 30 oktober worden de
deelnemers verwend met een borrel/wijntje
en een hapje, aangeboden door het
bestuur.
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Woensdag 31 oktober.
Kindervrijmarkt: van 15.00 tot 17.00 uur.
In een Halloween omgeving
kunnen kinderen en jongeren
van 6 tot 16 jaar hun
meegebrachte spulletjes
verkopen. Voor een ieder is
er een ruimte op de vloer van
de ontmoetingsruimte waarop
zij hun spulletjes kunnen
uitstallen in de hoop iets te
verkopen.
Inrichten kan vanaf 14.30 uur.
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Donderdag 1 november
Klaverjasdrive: 19.00 uur.

De Eendenkooi houdt tijdens de
feestweek op 1 november
in samenwerking met de
Biljartvereniging Rijnegom
een klaverjasavond met mooie
prijzen.
Aanvang 19.30 uur. inloop vanaf 19.00 uur

Inschrijving gratis.
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Bij binnenkomst 1 kopje koffie of thee gratis
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Vrijdag 2 november
Toneelavond: 20.00 uur.
(Vrij entree)
Theater Ter Plekke
Onder leiding van Wil van
Leeuwen wordt een
eenakter opgevoerd.
“Ik ben Herbert”.
Het is een hilarisch stuk over twee oude mensen. Beiden voor
de derde keer getrouwd en reislustig in hun vroegere leven.
Nu rest het elkaar verdragen. Heel veel verleden maar dat is
ook niet altijd helder meer. Er ontstaat verwarring en dat houdt
niet op.
Namen en seksuele uitspattingen uit het verleden worden
vrijpostig maar helaas vaak fout opgerakeld.
Een stuk volop in ‘t leven van ouderen maar ook jongeren
kunnen hier enorm van genieten.
Aansluitend is er een gezellig avond met muziek uit de
jaren 70 door DJ’s Remco en Bas. (Vrij entree)
Dit zal tot in de laten uurtjes duren.
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Zaterdag 3 november.
Herfstmarkt: 13.00 uur.
De ontmoetingsruimte van De Eendenkooi zal gevuld zijn met
zuivelproducten uit Zoeterwoude, o.a. Zuivelboerderij
Veldhoven, ijsboerderij de Jong en de kaasboerderij.
Daarnaast worden u wederom andere leuke producten
aangeboden door o.a. Atelier Kijkglas met Tiffany, Ludmila
Verbna, De Woodpeckers, Molen nieuw leven enz.
Ook zullen de Bibliotheek, het haak- en breicafé en de EHBO
vereniging Meerburg aanwezig zijn om uitleg te geven over
hun activiteiten.
Zoeterwoude “Got Talent”: 19,00 uur.
Toon het ons op dit open podium voor kinderen in de leeftijd 6
tot en met 16 jaar
Geef je wel even op: activiteiten@eendenkooi.com
Dit kan tot uiterlijk 1 november!
Slotavond. 21.00 uur.
Hedendaagse muziek met o.a. Song Shaker en Slow Start.
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