
 
 
 

Mi Boto Lai 2016 
 

Met heel veel genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Mi Boto Lai bijeenkomst 
in Zoeterwoude. Wij hebben dit jaar een bijzondere gast uit Suriname en zoals u in 
Koranti heeft kunnen lezen belooft het weer een inspirerende en gezellige dag te 
worden met veel gezelligheid en informatie. O.a. het Eldorado boekencollectief zal 
met haar bekende boekenstand aanwezig zijn. Kom daarom: 
 
Op:   zondag 17 april 2016 
 
Naar:  Multi centrum de Eendenkooi 
  Kooikersplein 1 
  2382 EG Zoeterwoude 
 
Van:  13.30 uur tot 17.00 uur 
Inloop: 13.00 uur 
 
In de pauze (en ook dan alleen) zijn er voor een redelijke prijs lekkere hapjes 
verkrijgbaar. Het eerste drankje is van ons. 
 
Ook nu weer zullen uit diverse steden bussen rijden, waarbij donateurs voorrang 
hebben bij het reserveren van een plaats in de bus. Uw aanmelding is definitief na 
ontvangst van betaling. 
 
De toegang is voor Fos'ten-donateurs op vertoon van hun pas aan de poort 
gratis. Niet donateurs betalen dan € 10, -- per persoon. 
 
Voor de busreis betalen donateurs € 7, -- en niet-donateurs € 17, --. Dat is dus 
inclusief entree. 
U kunt zich tot uiterlijk 12 april, aanmelden bij onderstaande personen: 
 
Rotterdam:   mevr. N. Babel:    06-47510828                         
Den Haag:   mevr. E. Caprino:    070-3235167  
Amsterdam:  mevr. P. Waalring:   06-37055840  
Utrecht:   mevr. L. Martis:     06-12966894 (niet op 31/3 en 1/4) 
Lelystad:   mevr. M. Heilbron:   06-81350274 
Almere:   mevr. A. Hippolyte:  06-27206220 
Alkmaar e.o.: mevr. V. van de Vennen:  06-44164888 
 
Deze contactpersonen zullen u alles over opstaptijden en -plaats vertellen. 



 
Ook als u met eigen vervoer komt is het verstandig om u aan te melden! Zo weten 
we op hoeveel personen we kunnen rekenen. Aanmelden kan ook via mail!  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Fos’ten, 071-5790266 of per 
email: info@fosten.eu  
 
 
Routebeschrijving: 
 
Met het openbaar vervoer is de Eendenkooi te bereiken door met de trein naar 
Leiden te reizen en daar bus 169 richting Alphen aan den Rijn of bus 187 richting 
Gouda te nemen. Beide bussen stoppen bij de halte Oranjelaan waar vandaan het 
nog 4 minuten lopen is. 
 
Wilt u met de auto komen volg dan deze routebeschrijving: 
 
Vanuit Amsterdam: 
Volg de A4 richting Den Haag, neem afslag 6a. Bij verkeerslichten rechtdoor 
(Leiden-Oost) en doorrijden tot einde weg bij splitsing met verkeerslicht. Sla daar 
rechtsaf en onder viaduct door (Hoge Rijndijk). Doorrijden tot aan rotonde, 
rechtsaf (Oranjelaan). Aan het eind rechtsaf (Laan van Meerburg). Na ongeveer 75 
m links parkeerterrein met De Eendenkooi. 
 
Vanuit Den Haag/Rotterdam: 
Volg de A4 richting Amsterdam, neem afslag 6a. Bij verkeerslichten linksaf, 
vervolgens bij volgende verkeerslichten rechtsaf en doorrijden tot einde weg bij 
splitsing met verkeerslicht. 
Sla daar rechtsaf en onder viaduct door (Hoge Rijndijk). Doorrijden tot aan 
rotonde, rechtsaf (Oranjelaan). Aan het eind rechtsaf (Laan van Meerburg). Na 
ongeveer 75 m links parkeerterrein met De Eendenkooi. 
 
Vanuit Utrecht: 
Volg de A12 richting Den Haag, volg dan de A4 richting Amsterdam, neem afslag 6a. 
Zie verder de beschrijving onder Den Haag/Rotterdam. 
 
Zie voor actuele informatie over mogelijk nog meer opstapplaatsen voor de bus, 
onze website: www.fosten.eu.  
 
Zegt het voort, zegt het voort!!! 


