Woensdag 19 december 2018:
Kerstklaverjassen. 19.30 uur

Met de kerst gaan wij weer
klaverjassen!!

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

Op speciaal verzoek!!!!!!
Bingo: Elke 3de Vrijdag. 19.30 uur

Biljartvereniging “Rijnegom”
Kom op tijd!
deelname: € 3,--

De Eendenkooi is gesloten van 23
december 2018 t/m 1 januari 2019
Vrijdag 11 januari 2019:
Nieuwjaarsreceptie. 19.00 uur
Op deze dag nodigen wij alle
inwoners van Zoeterwoude en de
gebruikers van De Eendenkooi uit
voor de Nieuwjaarsborrel.
In een ongedwongen sfeer kunt u
kennis maken met het bestuur en
de activiteitencommissie.
Op deze avond zal de voorzitter u
op de hoogte brengen van de
jaarplanning voor het jaar 2019.
De borrel begint om 19.00 uur, iedereen krijgt 2 gratis
consumpties en ook voor een hapje bij de borrel wordt
gezorgd.

Tot vrijdag 11 januari in De Eendenkooi.
17 en 24 januari:
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 inde bioscoop zitten.

Ook in 2019 zijn er weer Bingo avonden
onder leiding van Elly Bogerd. Natuurlijk
is de prijzentafel gevuld met mooie
prijzen.
Noteert u de volgende data in dit eerste
kwartaal: 18 januari, 15 februari,
15 maart en 19 april.

Zondag 10 februari.
Kindermiddag 14.00 uur.
Op zondag 10 februari organiseert de activiteiten commissie
samen met de Jeugd Activiteiten Raad van Zoeterwoude (JAR)
voor kinderen vanaf 7 jaar een gezellige middag.
Zij kunnen aan de slag met bijvoorbeeld slime of kinetische
zand maken.
Als jullie zelf ideeën hebben mag je die aan ons door geven via
activiteiten@eendenkooi.com
Deelname is gratis.

Zaterdag 26 januari
Lampionnenoptocht. 18:15 uur.
Maak je eigen lampion! Je krijgt
een stokje met een lampje om je
lampion aan te hangen.
Verzamelen om 18:15 uur en de
(korte) wandeling start om 18:30
uur.
Na afloop is er limonade en warme chocomel en (18+)
glühwein. Deelname is gratis.

Brei- en haakcafé
Elke maandagmiddag, van 15.00 uur-17.00 uur voor iedereen
die van haken, breien en van 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 voor het materiaal

Vrijdag 1 februari.
Pub-Quiz. 20.00 uur:
Wederom een avond vol
plezier waarbij u uw
kennis kunt testen over
diverse onderwerpen en
wetenswaardigheden
over Zoeterwoude.
Een pub quiz doe je met
een vrienden-, familie- of
burenteam dat bestaat uit
maximaal 6 personen.
De voorpret begint al bij
het samenstellen van het
team en het verzinnen
een ludieke teamnaam.
Onder leiding van Geertje Vergeer, de quizmaster, worden er 8
ronden gespeeld waarbij per ronde 10 vragen worden gesteld
over de meest uitlopende onderwerpen.
De quiz duurt 2 ½ tot 3 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 1 februari zaal in De Eendenkooi.
Inschrijfgeld: 12.50 euro per team, zaal open om 19.30 uur
Voor meer informatie en opgeven van een team: Stuur een
mail maar activiteiten@eendenkooi.com

Zaterdag 16 maart
Workshop fotografie: 13.00 uur
(16 maart, 30 maart en 13 april)
Doe mee met de workshop
fotografie in De Eendenkooi
Wil je in korte tijd beter leren fotograferen?
Nieuwe inspiratie opdoen?
Coen Franken leidt je dit voorjaar in vogelvlucht door de wereld
van de fotografie. Je leert beter kennen en onder lastige
omstandigheden toch mooie foto's maken.
De workshop zit verder boordevol praktische tips en trucs.
Geschikt voor jong en oud, van de beginnende tot de ervaren
fotograaf die zijn/haar grenzen wil verleggen.
3 dagdelen van 3 uur. Bijdrage voor deelname: 85.00 euro per
persoon
Ook voor kinderen geschikt, deelnamen vanaf 12 jaar.
Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.

40 JAAR, EEN JUBILEUM,
EEN WEEK FEEST.
40 Jaar De Eendenkooi. Dat was wel een feestje waard. Dat
feest begon op zondag 28 oktober met een koffieochtend voor
alle Zoeterwoudenaren en gebruikers van De Eendenkooi en
werd geopend door mevrouw Burgemeester Bloemen. Velen
gaven gehoor aan de uitnodiging. Na de koffie met gebak,
volgde een lunch zoals die in de zeventiger jaren werd
geserveerd: men kon kiezen uit een krentenbol, een broodje
ham, kaas of ei met een kop groentesoep.
Daarna werden aanwezige gebruikers geïnterviewd zodat zij
over hun bezigheden in De Eendenkooi konden vertellen.
In de middag kwamen de muzikale gebruikers aan bod tijdens
het Open Podium.
De Big Band opende de middag gevolgd door de jazzgroepen
van Gym-, Turn- en Jazz-vereniging Meerburg.
Het Vocaal Ensemble Allegria volgde waarna de
Rijntappers blazend binnen kwamen. Zij werden weer
afgewisseld door de solist Simon Duim, die weer wat rust
bracht met een zang van Bach.
Na dit rustige intermezzo volgde het Shanti koor met heerlijke
Nederlandstalige meezingers over, jawel: Zoeterwoude. En als
vrolijke afsluiter kwamen de Rijntappers de middag uitblazen.
Maandag 29 oktober: ‘s middags werden de dames van het
brei- en haakcafé getrakteerd op gebak bij hun thee. Lekker
hoor.
’s Avonds werd de mogelijkheid geboden om bordspellen te
spelen. Met name de Mahjong tafels werden goed bezocht.
Dinsdag 30 oktober was speciaal voor de oudere bezoeker:
De gasten van de ouderensoos kregen ter ere van het 40 jaar
bestaan, een gebakje bij de thee en later een borreltje/wijntje
met een hapje. Daar werd erg van genoten.
Woensdag 31 oktober was de aandacht voor de kinderen. Zij
konden in Halloween sfeer hun meegebrachte, overtollige
speelgoed verkopen. Dat was een groot succes! Als je iets
verkocht, ging je snel naar
een ander om met je
verdiende geld iets
anders te kopen. 😊
Uiteraard werd gezorgd
voor wat drinken met wat
lekkers.
Alle deelnemers gingen
zeer tevreden naar huis.
Donderdag 1 november. Veel mensen deden mee met de
klaverjas-drive, georganiseerd door de biljartvereniging
Rijnegom. Wederom zeer geslaagd!!!

Vrijdag 2 november. Om 20.00 uur konden de aanwezigen
genieten van een hilarische eenakter: een lichtelijk
vergeetachtig ouder echtpaar haalt herinneringen op. Wel
totaal verschillende! Je zult het maar meemaken.
Na het toneelstuk werd disco muziek gedraaid door de DJ’s
Remco en Bas.
Er werd gedanst, maar eigenlijk werd er voornamelijk gepraat
en nagepraat. Gewoon ouderwets gezellig.
Zaterdag 3 november. De slotdag. ‘s Middags stond er een
heuse markt in De Eendenkooi met wel 15 kramen. Er werden
diverse producten aangeboden. En buiten stond een zuivelkar
met heerlijke kaas en zuivel, maar ook mooie cadeaus.
De middag werd afgesloten met “Zoeterwoude got talent”. En
wat hebben we genoten hiervan. Kinderen schitterden op de
ukelele. Maar ook de zangstudio the Voice heeft het publiek op
schitterend stemmen getrakteerd. Toptalent in wording!
Later op de avond kwam de groep Slow Start met prachtig
eigen geschreven nummers. Zij werden afgelost door de
Songshakers: zij zorgden met hun muziek voor een volwaardig
slot van deze feestweek.
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Woensdag 19 december:
Kerstklaverjassen. 19.30 uur

Met de kerst gaan wij
weer klaverjassen!!
Vrijdag 11 januari 2019
Nieuwjaarsreceptie. 19.00 uur
Op deze dag nodigen wij alle
inwoners van Zoeterwoude en de
gebruikers van De Eendenkooi uit
voor de Nieuwjaarsborrel.

Zaterdag 26 januari 18:15 uur.
Lampionnenoptocht.

De Eendenkooi is gesloten van 23
december 2018 t/m 1 januari 2019

Verzamelen om 18:15 uur en de (korte)
wandeling start om 18:30 uur.

17 en 24 januari:

De EHBO-vereniging Meerburg.
Wij starten in januari 2019
met een geheel vernieuwde
cursus 'Eerste Hulp Bij
Ongelukken' In deze cursus
staat het slachtoffer
centraal. Er worden verschillende verbanden uitgelegd en
geoefend. Verschillende verwondingen als kneuzingen,
botbreuken en verbrandingen worden uitgebreid
besproken en de verzorging daarvan wordt geoefend.
Natuurlijk komt ook de reanimatie inclusief de AED aan
bod.
De cursus wordt gegeven in ZoeterwoudeRijndijk.
Verdeeld over 14 dinsdagavonden van 20.00
tot 22.00 uur. De kosten. (lesboek lesmateriaal en examenkosten) € 199,00
worden grotendeels door de zorgverzekeraar
vergoed. Voor meer informatie: stuur een mail
aan: ehbomeerburg@gmail.com of neem
contact op met Koos Floris, 071-5414548 of 06-38615785
georganiseerd door de JA

Reanimatie cursus: 20.00 uur.
Je hoopt het nooit mee te maken maar per week
krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand.

Bingo: Elke 3de Vrijdag. 19.30 uur
Ook in 2019 zijn er weer Bingo avonden
onder leiding van Elly Bogerd Natuurlijk is
de prijzentafel gevulde met mooie prijzen.

Vrijdag 1 februari.
Pub-Quiz. 20.00 uur:
Wij zijn er van overtuigd dat we hiermee
een groot aantal Zoeterwoudenaren een
plezierige avond zullen bezorgen.

Zaterdag 16 maart
Workshop fotografie: 13.00 uur.

Zondag 10 februari.
Kindermiddag 14.00 uur mede georganiseerd door de JAR.

