Terugblik op 2019 door de voorzitter:
In deze nieuwsbrief treft u een overzicht aan van de boeiende
activiteiten die we in de eerste helft van 2020 gaan organiseren. U
kunt daaraan deelnemen en u daarvoor aanmelden. Wij hopen
dat velen van u daarvan weer gebruik zullen maken. Wat betreft
activiteiten trekken daarbij de lijn van 2019 door. Het afgelopen
jaar werden met succes nieuwe activiteiten ontplooid: de Swingo,
de voordrachten en de Familygames. Op de Swingo werd
enthousiast gereageerd en we verwachten dat via de mond- op
mondreclame we dit keer een groot aantal deelnemers mogen
welkom heten. Ook de reacties op de twee voordrachten van
David van Bodegom en Onno Blom waren zeer positief. Een klein
onderzoek onder de aanwezigen gaf aan dat men dergelijke
voordrachten op erg prijs stelt. Ook daar gaan we dus mee door.
Bijzonder het afgelopen jaar was het internationale
schaaktoernooi, dat via lifestream wereldwijd te volgen was. De
organisatoren daarvan komen graag bij ons terug.
Helaas is niet alles positief. Sommige van onze gebruikers tobben
met teruglopende ledenaantallen. Een enkele daarvan heeft zijn
activiteiten in De Eendenkooi daardoor moeten stopzetten in het
afgelopen jaar. Dit betreuren wij, want wij hopen juist voor vele
clubs en verenigingen een warm tehuis te kunnen bieden. Ook in
2020.
Jaap van Meijgaarden

Advertentie

WORKSHOP “STIPPEN OP PORSELEIN”
BIJ DE EENDENKOOI TE ZOETERWOUDE
Stippen is een speciale
techniek voor het
beschilderen van porselein.
Tijdens de workshop kan je
kiezen uit een
petitfourbordje, een bonbonbordje of een theetipje. Je
hebt alle benodigde
materialen tot je
beschikking. Je gaat
gegarandeerd met iets leuk
naar huis!
Datum: Woensdagavond 22 januari 2020
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Kosten: € 27,50 p.p. incl. 1 kopje koffie.
Geef je op voor 18 januari. Dit kan via
stippenmetjaja@hotmail.com of info@eendenkooi.com
De workshop gaat door bij 8 personen.
Wie weet tot stips!
Stippen met jAjA
Jeannette en Jacqueline
PS: Als je het leuk vindt om met een eigen groep een
workshop te volgen dan kunnen we natuurlijk altijd een
aparte datum prikken. Minimaal 8 personen.
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Nieuwsbrief nr. 15: januari 2020

Bingo met Elly: 20.00 uur
Onder leiding van Elly Bogerd gaan wij
door met de bingo op de 2de vrijdag van
de maand met natuurlijk een rijk gevulde
prijzentafel.
Zet de volgende data maar in
uw agenda: 10 januari, 14 februari,
13 maart, 10 april,8 mei en 12 juni.

Vrijdag 3 januari: 20.00 uur
Nieuwjaarsborrel
Voor alle inwoners en gebruikers van De Eendenkooi
organiseren wij weer de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel.

Vrijdagmiddag bingo: 14.00 uur

Vrijdag 24 januari.
Swingo: 20.00 uur.

Ook de (Zonnebloem) Bingo op laatste vrijdagmiddag van
de maand wordt door de activiteitencommissie voortgezet

Swingo Discobingo speel je met
vrienden in de Eendenkooi

Zet de data maar in uw agenda: 31 januari, 28 februari,27
maart, 24 april, 29 mei en 26 juni.

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

Dansavonden
Elke 3de zaterdag: 20.00 uur
Ook voor vrij stijldansen kunt u elke maand terecht in De
Eendenkooi.
Deze avonden worden georganiseerd door DJ John en
Agaath van der Maden.
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) Entree €
5.00.

Breien of haken in het haak- en breicafé.
Elke maandagmiddag wordt nog steeds door vrouwen
gehaakt of gebreid in De Eendenkooi. Iedereen die dat
wil, kan komen.
Kun je niet breien of haken, maar je wilt het wel leren:
kom, er zijn genoeg mensen aanwezig die het je willen
leren. Maar ook andere handwerktechnieken zijn van
harte welkom om mee te doen. Wellicht kunnen de
aanwezigen wat leren van jou!
Leeftijd is onbelangrijk. Ook mannen die mee willen
breien/haken, zijn van harte welkom.
Daarbij is het ook gezellig. Op een ontspannen manier
kun je lekker praten met allerlei mensen.
Kom erbij! Er wordt gratis thee geschonken. Wel wordt
een kleine bijdrage in de beperkte kosten gevraagd, je
mag zelf weten hoeveel je wilt bijdragen.
Elke maandagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Zaterdag 25 januari.
Lampionoptocht
Woensdag 12 februari: 20.00 uur.
"Mindfulness"
12 februari komt Krijna van Loenen een
voordracht geven over Mindfulness en
Acceptance and Commitment Therapy

Woensdagmiddag 4: maart:
van 14.00 uur tot 15.30uur voor de kinderen vanaf groep 1 een
knutsel middag.

Vrijdag 20 maart.
Pubquiz: 20.00 uur.
Na het succes van de eerdere Pubquizen
organiseren wij nu voor de 5de maal deze
gezellige avond

Zondag 29 maart van 14.00 tot 16.00 uur.
Optreden Big Band Oegstgeest

Woensdag 8 april: 19.00 uur
Paasklaverjassen
Woensdag 22 april: 20.00 uur
‘Het Groene Hart, de moeite waard’
Voordracht door Leen van der Sar, voormalig
gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en
secretaris van de Stichting Groene Hart.

Maandag 27 april.
Koningsdag
Meer informatie zal te zijner tijd in het programmaboekje
Koningsdag van het Oranjecomite worden gegeven.

Vrijdag 3 januari.
Nieuwjaarsborrel: 20.00 uur
Bestuur, medewerkers en
vrijwilligers van De Eendenkooi
nodigen alle inwoners van
Zoeterwoude en onze
gebruikers uit voor de
Nieuwjaars-borrel.
In een ongedwongen sfeer
heffen we het glas op het
nieuwe jaar.
De voorzitter zal kort
terugblikken op het afgelopen
jaar en u op de hoogte brengen
van de plannen voor 2020.
De borrel begint om 20.00 uur. Iedereen ontvangt 2 gratis
consumptiemunten. Ook voor een hapje bij de borrel wordt
gezorgd.

Vrijdag 24 januari: 20.00 uur
Swingo:
Net als bij een
pubquiz gaat het bij
de swingo vooral om
gezelligheid en
samenzijn voor alle
leeftijden!
Terwijl je een drankje
drinkt met familie,
vrienden, vriendinnen,
of sportmaten, streep
je de hits die
voorbijkomen weg op
je swingokaart. Herken het liedje en zing en dans lekker mee.
Is je kaart vol dan heb je Swingo! Er zijn weer leuke prijzen te
winnen.
Een heerlijke muzikale avond met heel veel plezier.
Swingokaarten voor de hele avond € 10,-

Zaterdag 25 januari: 18:15 uur.
Lampionoptocht.
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, warme chocomel of glühwein. (18+)
Deelname is gratis.

Woensdag 12 februari: 20.00 uur.
Lezing "Mindfulness"
Op woensdag 12 februari komt
Krijna van Loenen een
voordracht geven over
Mindfulness en ACT.
Krijna heeft een coachingpraktijk
in Den Haag en zij is
gespecialiseerd in ACT
(Acceptance and Commitment
Therapy).
Ook is Krijna Mindfulnesstrainer
en heeft zij verschillende boeken op haar naam staan.

In deze voordracht wordt duidelijk wat Mindfulness inhoudt en
wat deze methodiek voor ieder in het dagelijkse leven kan
betekenen. Verder zal Krijna een inkijkje geven over hoe ons
brein werkt en hoe je jezelf losser kunt leren komen van de
drukke gedachten die je kunt hebben.
Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Woensdagmiddag 4 maart:
Knutselmiddag:
van 14.00 uur tot 15.30uur voor de kinderen vanaf groep 1 een
knutsel middag.
Uiteraard in de Eendenkooi, deelnamen gratis.
Je krijgt ook nog een glaasje limonade en natuurlijk de creaties
die jezelf maak mag je mee naar huis nemen.

Vrijdag 20 maart: 20.00 uur.
Pubquiz
Er is weer een pubquiz !
Ook deze keer wordt de pubquiz weer
helemaal zelf samengesteld door
enthousiastelingen uit onze eigen
Zoeterwoudse teams, die mee hebben
gedaan aan voorgaande edities.
De teams mogen uit maximaal 6
deelnemers bestaan.
Het geweldige barpersoneel van de Eendenkooi serveert de op
papier bestelde drankjes en hapjes aan de tafels uit. Dus onder
het genot van een drankje en een flinke dosis gezelligheid,
belooft ook deze editie weer een topavond te worden.
Schrijf jullie team met ludieke teamnaam snel in, om er ook
deze keer weer bij te kunnen zijn!
Inschrijven team: activiteiten@eendenkooi.com.
Inschrijfgeld: €12,50 euro per team, zaal open om 19.30 uur.
Zondag 29 maart van 14.00 tot 16.00 uur.

Zondag 29 maart van 14.00 tot 16.00 uur.
Gratis entree

Big Band Oegstgeest treedt op in De Eendenkooi voor
alle inwoners van Zoeterwoude.
Elke dinsdagavond wordt er met veel plezier
gerepeteerd in De Eendenkooi die in de loop van de tijd
hun thuishaven is geworden.
Zij treedt op bij allerlei gelegenheden zoals festivals,
bedrijfsfeesten, Koningsdag, 5 meivieringen en
jazzclubs.
Ook bij sociale instellingen is de band actief met
gezellige optredens voor de bewoners.
Hun repertoire is zeer gevarieerd van swing, latin tot
pop muziek.

Woensdag 8 april
Paasklaverjassen: 19.00 uur
Het is voorjaar,
dus we gaan weer klaverjassen!!
Biljartvereniging “Rijnegom”
Woensdag 8 april 2020
aanvang 19.30uur
Kom op tijd!
deelname: € 3,--

Woensdag 22 april: 20.00 uur
Lezing: ‘Het Groene Hart, de moeite waard!’
Lezing door Leen van der Sar,
voormalig gedeputeerde van de
provincie Zuid-Holland en secretaris
van de Stichting Groene Hart. Het
Groene Hart staat onder druk van de
omliggende Randstad.
De bodem daalt, het watersysteem
wordt steeds complexer. Hoe ziet de
toekomst van het Groene Hart eruit?

Maandag 27 april.
Koningsdag
Het Oranjecomite Zoeterwoude-Rijndijk organiseert leuke
activiteiten bij de eendenkooi om Koningsdag te vieren. Meer
informatie zal te zijner tijd in het programmaboekje Koningsdag
van het Oranjecomite worden gegeven.

EHBO vereniging Meerburg
start begin februari weer met een basiscursus EHBO volgens
de richtlijnen van Het Oranje Kruis.
Inschrijven kan via een mail maar: ehbomeerburg@gmail.com.

