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Vrijdag 8 april
Bingo: 20:00 uur

Bingo op elke 2e vrijdag van de maand met natuur-
lijk een rijk gevulde prijzentafel.

Woensdag 13 april 
Paasklaverjassen: 19:30 uur

Jaarlijkse klaverjasavond door Biljartvereniging “Rijnegom”

Vrijdag 22 april 
Klaverjassen Oranje comité: 20:00 uur

Ook dit jaar organiseert het Oranjecomité weer een 
gezellig avondje. Kaarten of een leuk spelletje rum-
mikub staat ook dit jaar weer op het programma.

Zaterdag 7 mei
Pub Quiz: 19:30 uur

Er is weer een pub quiz

Woensdag 11 mei
Knutselmiddag: 14:00 tot 15:30 uur.

Vrijdag 17 juni 
Swingo: 20:00 uur.

Net als bij een pubquiz gaat het bij de swingo vooral om gezelligheid en 
samenzijn voor alle leeftijden!

Woensdag 29 juni
Kinderbingo: 14.00 uur

Zaterdag 2 juli 
Thema feest: Dia di bandera 20:00 uur

Als thema feest heeft De Eendenkooi dit jaar gekozen om het “dichtbij huis” 
te houden met een viering van: De dag van de vlag van Curaçao, onder-
deel van het Caribisch deel van Nederland.

Wekelijks op donderdag
De Huiskamer van de Rijndijk:
9:30-15:00 uur

Met ingang van mei 2022 start op donderdag een laagdrempelige ontmoe-
tingsplek: “De Huiskamer van de Rijndijk”

Maandelijkse activiteien

Vrijdag 8 april
Bingo
20:00 uur

Onder leiding van Elly Bogerd gaan wij door 
met de bingo op elke 2e vrijdag van de maand 
met natuurlijk een rijk gevulde prijzentafel.

Volgende data: 8 april, 13 mei en 10 juni

Wekelijks op maandag
Haak en brei café
15:00 uur
Elke maandagmiddag wordt er in De 
Eendenkooi. nog steeds gehaakt of ge-
breid. Iedereen die dat wil, kan komen meedoen.
Kun je niet breien of haken, maar je wilt het wel leren, kom dan ook, 
er zijn genoeg mensen aanwezig die je willen helpen. Maar ook an-
dere handwerktechnieken zijn van harte welkom om mee te doen. 
Wellicht kunnen de aanwezigen wat leren van jou!

Leeftijd is onbelangrijk.
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.

Vrijdag 27 mei 
Vrijdagmiddag 
bingo
14:00 uur.
Voor iedereen die graag overdag aan een gezellige bingomiddag 
deelneemt is er op elke 4de vrijdag van de maand een vrijdagmid-
dag bingo. 

Volgende data: 27 mei en 24 juni

Stijldansen

Foxtrot, Engelse wals, Tango, Slowfox, Rumba, Cha Cha Cha, Jive 
of Samba.

In De Eendenkooi worden iedere donder-
dagmiddag om 14.00 uur door Yvonne 
Schrijver stijldanslessen gegeven.
Interesse:

Kom eens vrijblijvend kijken.

Wekelijks op donderdag
De Huiskamer van de Rijndijk 9:30-15:00 uur

Met ingang van mei 2022 start op de donderdag een laagdrempe-
lige ontmoetingsplak: “De Huiskamer van de Rijndijk.

Dit programma zal plaats vinden in De Eendenkooi. Er kunnen 
maximaal 10 mensen aan deelnemen. Half maart start de inschrij-
ving hiervoor.

Met elkaar willen we vooral een gevarieerd, interactief programma 
bieden waarbij de huiskamer bezoekers gestimuleerd en geprikkeld 
worden.
Denk aan samen de lunch maken, wandelen, themamiddagen zoals 
muziek of filmmiddagen,
Tevens heeft De Eendenkooi al faciliteiten zoals “Meer Bewegen 
voor Ouderen”, Stijldansen en Jeu de Boules. Ook wordt er samen-
werking gezocht met de bibliotheek en de bassischool.

Kwadraad zoek nog
vrijwilligers 

Spreekt het jou aan om te 
helpen in de Huiskamer van 

de Rijndijk, heb je sociale (welzijns) kwaliteiten en lijkt het je leuk 
om met elkaar een mooie dag invulling te bieden aan een groep 
mensen, neem dan contact op met Connie van Seggelen, tel: 06 
30200850 of stuur een mail aan c.van.seggelen@zoeterwoude.nl
Als vrijwilliger wordt je ingeschreven bij Kwadraad. Zij zorgen voor 
ondersteuning in de vorm van een vrijwilligersovereenkomst en er is 
o.a. scholingsmogelijkheid.
Http://www.kwadraad.nl/vrijwilligersondersteuning-zoeterwoude

Volgend seizoen:

Wat gaan wij in het volgende seizoen organiseren:
kofferbakverkoop, herfstmarkt, dansavond evt country.

Voor iedereen die nog een leuke activiteit kan bedenken of wil hel-
pen bij de lopende, geef u alstublieft op voor onze activiteitencom-
missie wij komen ongeveer eens per 2 maanden bij elkaar en kun-
nen altijd nieuwe ideeën en inzichten gebruiken.

Interesse? stuur en mail aan: activiteiten@eendenkooi.com of bel 
06-42916249.

De Eendenkooi is wegens
vakantie gesloten van
11 juli t/m 14 augustus



Na maanden is het weer mogelijk om meer activiteiten 
te plannen. Wij hopen u voor de zomer weer regelmatig 
te kunnen begroeten. 

Woensdag 13 april 
Paasklaverjassen: 19.30 uur

De jaarlijkse klaverjasavond door Biljartver-
eniging “Rijnegom”
Kom op tijd!
deelname: € 3,00

Vrijdag 22 april 
Kalverjassen Oranje comité:
20:00 uur

Ook dit jaar organiseert het Oranjecomité weer 
een gezellig avondje.
Kaarten of een leuk spelletje rummikub staat ook dit jaar weer op het 
programma.

Voor € 3,50 een kopje koffie of thee en kans op vele mooie prijzen.

Woensdag 27 april
Koningsdag:

Hele dag drankjes en eten verkrijgbaar bij De Eendenkooi terwijl 
iedereen zich vermaakt met de activiteiten georganiseerd door het 
Oranjecomité. Bij slecht weer zijn alle activiteiten binnen.

Woensdag 11 mei
Knutselmiddag: 14:00 tot 15:30 uur

Vanaf groep 1 zijn jullie van harte welkom om te 
komen knutselen. 
Heb je geen idee van wat je wil knutselen we 
zorgen voor wat voorbeelden die je eventueel 
zou kunnen maken, en heb je zelf een idee 
maar weet je niet hoe het moet, dan is er wel 
iemand aanwezig die jou kan helpen. 

Vanaf 14:00 uur ben je van harte welkom en dan gaan we door tot 
ongeveer 15:30 uur. Neem je wel €1,00 mee daar krijg je dan ook 
een glaasje limonade voor.

Er is genoeg materiaal aanwezig dus je hoeft verder niets mee te 
nemen, mag wel natuurlijk.

Ouders zou u een briefje met  telefoonnummer aan uw (kein)kind 
mee willen geven, als het te lang duurt voor de kinderen kunnen we 
u bellen.

Zaterdag 7 mei
Pub Quiz: 20:00 uur.
Zaak open om 19:30 uur.

Er is weer een pub quiz !
 
Ook deze keer wordt de pub quiz 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. 

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.  (maximaal 25 teams)

Inschrijven kan via een mail aan: activiteiten@eendenkooi.com of 
bel 06-42916249
Inschrijfgeld: €15,00 euro per team.

Vrijdag 27 mei 
Vrijdagmiddag bingo: 14:00 uur

Voor iedereen die graag 
overdag aan een gezellige 
bingomiddag deelneemt.
Volgende data: 27 mei en 
24 juni

Vrijdag 17 juni 
Swingo: 20:00 uur
Net als bij een pubquiz gaat het bij de swingo vooral om gezellig-
heid en samenzijn voor alle leeftijden!

Terwijl je een drankje drinkt met familie, vrienden, of sportmaten, 
streep je de hits die voorbijkomen weg op je swingkaart.

Herken het liedje en zing en dans lekker mee. Is je kaart vol dan 
heb je swingo! 

Een heerlijke muzikale avond  met heel 
veel plezier.

Toegang € 10,00 incl. 2 swingokaarten 
en een drankje. (extra kaarten € 2,00 per 
stuk)

Woensdag 29 juni
Kinderbingo: 14:00 uur

Wij verzorgen de kinderbingo 
voor de kinderen (vanaf 7 
jaar) 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 boekje € 2,50.
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. 

Zaterdag 2 juli 
Thema feest: Dia di bandera: 20:00 uur

Als thema feest is er dit jaar door De Eendenkooi 
gekozen om het “dichtbij huis” te houden met 
een viering van Dia di bandera, Papiaments 
voor “de dag van de vlag” van Curaçao, onder-
deel van het Caribisch deel van Nederland.

Zoals altijd een gezellige avond met lekker 
eten, drinken en vermaak zoveel mogelijk trouw aan het land van 
viering.

Voor de prijs van € 20,00 kunt je aanschuiven aan het diner en krijg 
je ook een typische caribisch drankje

Inschrijven kan via een mail aan:
activiteiten@eendenkooi.com
of bel 06-42916249


