
Stijldansen 

Foxtrot, Engelse wals, Tango, Slowfox, 
Rumba, Cha Cha Cha, Jive of Samba. 
 
In De Eendenkooi wordt iedere donderdag 
middag om 14.00 uur door Yvonne Schrijver 
stijldanslessen gegeven. 
Interesse: kom eens vrijblijvend kijken. 

 

Dansavonden: 
Elke 3de zaterdag  
Ook voor vrij dansen kunt u elke maand terecht in De 
Eendenkooi. 
Op zaterdag 16 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni worden er 
dansavonden georganiseerd door Agaath van der Maden 
samen met DJ John. 
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) Entree € 5.00. 
 

Vooruitzicht voor het 4
de

 kwartaal 2019 

 

8 september: 
Familie Games. 
 

Samen met je kinderen deelnemen aan een sportieve wedstrijd 
met en tegen andere gezinnen? Opdrachten uitvoeren die je 
met elkaar zo goed mogelijk, of zo snel mogelijk moet doen? 
Dit alles met een heel speels karakter, voor zowel oudere als 
jongere kinderen met hun ouders? Een leuke uitdaging voor de 
zondagmiddag!  
Heeft u zelf creatieve ideeën voor onderdelen van deze family 
games dan horen wij die graag van u. Stuur uw voorstellen op 
naar activiteiten@eendenkooi.com. In het volgende nummer 
van dit nieuwsblad laten wij u weten hoe u zich hiervoor kunt 
aanmelden. Wij rekenen weer op deelnamen van een groot 
aantal teams. 

 

27 september: 
Pub Quiz 
Voor de 4de keer gaan wij een pub quiz organiseren. Noteer de 
datum vast in uw agenda. 
 

29 november: 
Italiaanse avond: 
Weer een avond vol lekker eten in en uitgelezen Italiaanse 
sfeer. Geheel verzorgt inclusief muziek en misschien nog veel 
meer.  

2018 was een succesvol jaar! 
 

Met een meer dan tevreden gevoel kijkt het bestuur van De 
Eendenkooi terug op het afgelopen jaar. Nieuwe activiteiten, 
zoals de twee pub quizzen werden met succes opgezet en het 
40-jarig bestaan werd met een geslaagde feestweek gevierd! 
Maar wat vooral van belang is, is dat steeds meer mensen de 
weg naar De Eendenkooi weten te vinden. Zo groeit 
bijvoorbeeld het aantal deelnemers aan de BINGO gestaag en 
staan nieuw activiteiten op stapel. Elkaar ontmoeten en in de 
zalen van De Eendenkooi, sociale, culturele of sportieve 
activiteiten mogelijk maken, is de primaire functie van De 
Eendenkooi. Daar slagen wij steeds beter in en dat stemt tot 
tevredenheid. Het biedt een goede basis voor het nieuwe jaar.  
 
In deze flyer geven we wij u naast de activiteiten voor de 
komende maanden ook al een doorkijk naar wat u in de tweede 
helft van het jaar kunt verwachten. Heeft u suggesties voor 
nieuwe activiteiten, laat het ons weten! 
 
Een centrale rol bij het organiseren van activiteiten speelde 
onze secretaris Willi Nieuwenhuis. Helaas heeft zij eind van het 
jaar besloten haar functie als secretaris van het bestuur en 
voorzitter van de Activiteitencommissie neer te leggen. Zij blijft 
wel voorzitter van de bibliotheek en zo bij De Eendenkooi 
betrokken. Gelukkig hebben wij een goede opvolgster voor 
haar gevonden. Ciska van Doesum heeft haar plaats als 
secretaris van ons bestuur inmiddels ingenomen. 
 
We hebben in 2018 een aantal verbeteringen aan het gebouw 
aan kunnen brengen. De buitenmuren zijn opnieuw gevoegd 
en de buitenkant is geschilderd. Daarbij zijn rotte plekken en 
deuren vervangen. Dubbelglas werd aangebracht. Diverse 
nieuwe armaturen met duurzame LED-verlichting zijn 
aangebracht en de twee oude cv-ketels zijn vervangen door 
één zuiniger. Ook voor het nieuwe jaar hebben wij ambities om 
ons gebouw verder te gaan verduurzamen. U ziet het aan 
ambities ontbreekt het ons niet. U blijft van harte welkom. Ook 
voor  grotere bijeenkomsten en feesten waarvoor uw eigen 
huis te klein is. Wij hopen u regelmatig in onze Eendenkooi te 
ontmoeten. 
 
Jaap van Meijgaarden 
voorzitter 
 

 
De Eendenkooi is in de zomervakantie 
gesloten van 22 juli t/m 26 augustus 
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Woensdag 10 april. 
Kinderbingo, van 14.00 tot 15.00 uur  
Janny en Willi verzorgen de 

kinderbingo voor de kinderen vanaf 7 jaar. 
 

Dinsdag 16 april. 
bloemschikken, 20.00 uur  
Omdat het 21 april Pasen is kunnen we een Paas-bloemstuk 
gaan maken. 
 

Woensdag 17 april. 
Paasklaverjassen,  19.00 uur  
Het is weer voorjaar, dus tijd 
voor het jaarlijkse 
Paasklaverjastoernooi van de 
biljartvereniging "Rijnegom". 
 

     Zaterdag 27 april. 
     Koningsdag, v.a. 10.45 uur 
     Gedurende de hele dag  
     organiseert het Oranjecomité 
     verschillende activiteiten voor 
     jong en oud. 

 

Nieuw!!!!!!! 
Vrijdag 10 mei.  
Swingo 20.00 uur 

Swingo Discobingo 
speel je met je vrienden in 
De Eendenkooi. 
 

Woensdag 15 Mei. 20.00 uur 
Actief en gezond ouder worden  

Voordracht “actief en gezond ouder” 
worden door David van Bodegom. 
 

 
Bingo: 20.00 

uur 
Onder leiding van Elly Bogerd gaan wij 
tot het begin van de vakantie door met 

de bingo op de 3de vrijdag van de 

maand. 

 



Woensdag 10 april. 
Kinderbingo, van 14.00 

tot 15.00 uur  
 
Janny en Willi verzorgen de 
kinderbingo voor de kinderen 
vanaf 7 jaar. 
 

Voor alle kinderen die ook weleens bingo willen spelen. Kom 
lekker meedoen. 
Je kunt leuke prijzen winnen. 
 
We spelen 5 rondes en iedere ronde heeft een prijs voor de 
kleine bingo en natuurlijk ook een prijs voor de grote bingo, 
oftewel de volle kaart. 
 
Meedoen (incl. een glaasje limonade ) 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.  
 

Dinsdag 16 april. 
bloemschikken, 19.00  uur 

 
 Het voorjaar is voor het gevoel alweer 
begonnen en krijgen we weer 
lentekriebels. 
Binnenkort start er een gezellige, 
creatieve workshop bloemschikken die 
voor iedereen goed te maken is en onder 
begeleiding van een  professionele 
bloemist. 
Leuk om voor jezelf te maken of om 
cadeau te geven. De workshop is 
inclusief koffie en/of thee met iets lekkers 
erbij. 
De kosten voor deze creatieve, gezellige 
workshop zijn € 25,00 inclusief alle 
materialen. 
Omdat het 21 april Pasen is kunnen we 
een Paas-bloemstuk gaan maken. 

Dinsdag 16 april in de avond van 19.00 tot 21.30. 
Aanmelden via activiteiten@eendenkooi.com 
Om alle materialen tijdig in te kunnen kopen zou ik het uiterlijk 
vrijdag 11 april moeten weten hoeveel mensen zich hebben 
ingeschreven. 
 
Ik hoop dat er voldoende belangstelling voor is. 
Ineke van Kralingen. 
Bloemen & Zo. 
 

 

Woensdag 17 april. 
Paasklaverjassen,  20.00 uur  

Het is weer voorjaar, dus tijd voor het jaarlijkse 
Paasklaverjastoernooi van de biljartvereniging "Rijnegom". 
 
Zaal open om 19.30  uur. Deelnamen € 3.00. 
 

Zondag 27 april. 
Koningsdag,  
 
Gedurende de hele dag 
organiseert het 
Oranjecomité 
verschillende 
activiteiten voor jong en 
oud. 
    
De dag start om 10.45 uur met een 
aubade en quiz. Verder kan er weer 
naar schatten worden gegraven door de 
jeugd en worden getonknuppeld door de 
volwassenen.  
Daarnaast zijn er onder andere een stormbaan, sweeper en is 
er ‘s middags is er Live-muziek. 
 
Het oranje detailprogramma wordt begin april huis-aan-huis 
verspreid. 
  
Bij De Eendenkooi zijn gedurende de gehele dag drankjes, 
broodjes en snacks voor jong en oud verkrijgbaar. 
 
 

Woensdag 15 Mei. 
Actief en gezond ouder worden, 20.00.00 uur  
Voordracht door David van Bodegom 
 

Wie wil er niet gezond oud worden? 
Iedereen toch!  
 
De universiteit Leiden doet al jaren 
onderzoek om er achter te komen waarom 
de ene mens wel en de andere mens niet 
oud wordt. Welke factoren zijn daarop van 
invloed en hoe kun je daar zelf mee 
omgaan. Samen met professor Rudi 
Westendorp schreef David van Bodegom 

daarover de bestseller ‘Oud worden in de praktijk’. 
Wij hebben dhr. Van Bodegom bereid gevonden om op 
woensdagavond 15 mei om 20.00 uur een voordracht te 
komen verzorgen over actief en gezond ouder worden.  
“De gedachte achter vitaal oud worden gaat niet uit van 
strenge leefregels, verboden en geboden, maar van verleiden 
door kleine prikkels in de omgeving”, liet hij ons weten. Hij 
schreef ook het boek ‘Ontpillen’ over de noodzaak tot het 
verminderen van medicijngebruik. In zijn voordracht zal hij 
onder meer ingaan op zijn onderzoek naar veroudering In 
Ghana. Daar worden mensen in een heel andere omgeving, 
met andere prikkels, veel gezonder oud. U krijgt volop de 
gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Meer info vindt u op: https://davidvanbodegom.nl/in-de-media/ 
https://davidvanbodegom.nl/in-de-media/ 
 

Swingo:  

Vrijdag 10 mei. 20.00 uur 

In plaats van het draaien van 
de cijfers en het bekende 
afroepen van de nummers, 
(nummer één, nummer 
twintig) worden er nu korte 
fragmenten van allerlei 
bekende liedjes ten gehore 
gebracht door de 
gastheer/entertainer van de avond. U gaat lekker dansen, 
lachen, heeft veel onderlinge interactie maar vooral heel veel 
lol. 
Herken het liedje en zing lekker mee. Als de titel van het 
gespeelde liedje op uw swingokaart staat kruist u het aan. Bij 
een volle kaart roept u uit volle borst: Swingo! 
De winnaar krijgt een staande ovatie, ontvangt eeuwige roem 
en is een muzikale ervaring rijker!  

Kaart vol? SWINGO! 
Haast je dan naar de DJ voor leuke prijzen 
 
 

Bingo:20.00 uur 

 
Onder leiding van Elly Bogerd 
gaan wij tot het begin van de 
vakantie door met de bingo op 

de 3de vrijdag van de 

maand met natuurlijk een rijk 
gevulde prijzentafel. 
 
Zet de volgende data maar in 
uw agenda: 19 april, 17 mei 
en 21 juni 


