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Badhoevedorp 

December 

De natuur maakt zich klaar voor de koudste tijd van het 
jaar. De planten verbergen hun groen en veel dieren heb-
ben nog van alles te doen. Een wintervoorraad  plukken 
of rapen of een holletje zoeken om te slapen. 
De mensen kleden zich warm aan om door storm en 
sneeuw te gaan. Binnenshuis is het warm en goed met 
heerlijke chocolademelk warm en zoet. 

December wordt ook wel de feestmaand genoemd, Sin-
terklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw. Het is een tijd van 
brandend haardvuur, de geur van dennentakken,  
familiebezoeken en vooral gezellig samenzijn. 
Niet voor iedereen is de kersttijd een fijne tijd, soms wel 
met mooie herinneringen maar ook met gemis en een-
zaamheid.  Vaak worden er dure cadeaus gegeven terwijl 
gezelschap, aandacht, een glimlach het mooiste cadeau 
soms overtreft!  Kijk deze tijd eens om u heen aan wie u 
die glimlach of uw aandacht kunt schenken! 

Op 25 december wordt in het dorpshuis de film Polar Ex-
press getoond, een magische kerstfilm!  We starten om 
13.30 uur, u komt toch ook? 

Het Samen Eten op Woensdag 18 december doen wij in 
kerstsfeer,  u bent van harte welkom! Wel even aanmel-
den. 

Van 23 December tot en met 4 Januari is het dorpshuis 
alleen in de ochtend open : 09.00uur —13.00uur. 

Voor het nieuwe jaar hebben wij weer allemaal leuke 
plannen. Heeft u nog een leuk idee? Laat het ons weten!  

Tot ziens in het dorpshuis! 

 

Team Dorpshuis Badhoevedorp 

 

agenda 

Elke maandag 

advocaten spreekuur 

19:00-20:30u 

Elke woensdag  

11:00u Haak Aan 

13:00u Samen Eten 

Elke zondag  

11:00u 

Gezond Natuur Wandelen 

Zondag middag de 1ste 

Zondagmiddagpodium 

meerwaarde 

Zondag middag de 15de  

Het Filmhuis 

Zondag middag de 22ste 

samen Bammetjes 

en spelletjes  

Woensdag middag de 25ste 

1ste Kerstdag 

Het Filmhuis 

Zaterdag middag de 28ste 

Samen Knutselen 
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                                                      Niet op 29/12 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

Voor alle vaste activiteiten zie het weekoverzicht op de volgende pagina  

of kijk op facebook of hallobadhoevedorp.nl 
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   HET FILMHUIS 

Agenda 

 

 

 

   

SLEEPLESS IN SEATTLE    15 DECEMBER  13.30 uur 

Een romantische komedie uit 1993 met Tom Hanks en Meg Ryan. De zoon van een de-

pressieve weduwnaar belt naar een radiozender in de hoop een nieuwe vrouw voor 

zijn vader te vinden. Duizenden alleenstaande vrouwen reageren, zo ook  Annie, die   

eigenlijk al verloofd is met ene Walter. Ze kan Sam niet uit haar hoofd zetten. Annie   

en Sam doorkruisen het hele land om elkaar te ontmoeten en telkens gaat er iets 

mis….. 

  POLAR EXPRESS    25 DECEMBER 13.30 uur 

Kerstavond. Terwijl een jongen in slaap probeert te vallen hoort hij het geluid van een 

trein. Wanneer hij naar buiten stapt ziet hij een immense trein, die de naam The Polar 

Express draagt. Een conducteur  met een snor stapt uit een wagon en vraagt of hij op 

de trein wil stappen. Het jongetje twijfelt even maar springt alsnog op de trein, zo      

beleven hij en de andere kinderen een onvergetelijk avontuur. Tom Hanks vertolkt de 

hoofdrol in deze familiefilm. Een moderne kerstklassieker met een magische kerstsfeer. 

 TEA WITH THE DAMES   19 JANUARI 13.30 uur 

Normaal gesproken houden Maggie Smith, Judi Dench, Eileen Atkins en Joan Plowright 

hun jaarlijkse, zomerse samenzijn uitsluitend voor zichzelf. Dit keer mogen we er bij zijn. 

De met prachtig archiefmateriaal gelardeerde gesprekken fladderen intussen alle kan-

ten op, waarbij het over de vele films gaat waarin met name Dench en Smith speelden, 

maar toch vooral over de theatercarrières van de vier.  Na het vertonen van de film is er 

gelegenheid tot na praten met een  glaasje Prosecco. 
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Vogelrubriek  Door Syta Troelstra 

Iedere woensdagochtend ga ik na  mijn  yogales vogels kijken aan en rond het 
terras van het Dorpshuis.  

 

                          De Grauwe Gans, december 2019 

De Grauwe Gans zien we onregelmatig het hele jaar door aan de plas en overvliegend. Tussen januari 

en maart neemt het aantal toe tot 30. Het hoogtepunt zijn de maanden april en mei wanneer er         

gebroed wordt op het eiland en langs de rand van de nieuwe geul. Ik tel dan maximaal 50 Grauwe 

Ganzen, waarbij de  pullen (kuikens) en juvenielen (jongen) inbegrepen zijn. De Grauwe Gans is de 

meest zichtbare en bekende gans van Nederland. In de 19 eeuw broedde deze gans, voor zover be-

kend, alleen in Friesland. Hij was 30 jaar geleden nog een zeldzame broedvogel (170 paar) als gevolg 

van het ontginnen van moerassen en bejaging. De gans werd in de jaren zeventig opnieuw uitgezet in 

de natuur. Er zijn nu tienduizenden broedparen in Nederland. De grote eigen populatie  wordt in het na-

jaar en de winter uitgebreid met groepen vogels uit Noord- en Oost Europa tot wel ruim 650.000 exem-

plaren!  

 

De Grauwe Gans is groot, zwaar en gedrongen. Heeft een helder oranje snavel en vleeskleurige poten.  

Is bruingrijs gekleurd met een lichte voorkant. Het zijn sociale vogels; ze vormen paartjes voor het leven.  

De vogel is niet schuw. Is vaak in grote aantallen op akkers en op water te vinden. Ook moerasgebieden 

en eilanden zijn voor hen een ideale omgeving. In V-formatie zie en hoor je ze luid toeteren; ‘gakkend’  

vliegen. Deze gans is de voorvader van de tamme ‘ boeren- of soep’ gans en paart moeiteloos met   

deze ganzen wat allerlei bonte ganzen-variaties oplevert. Het voedsel  bestaat uit gras en plantendelen. 

Riet is het  favoriete stapelvoedsel tijdens voorjaar en zomer. Met behulp van de grote sterke snavel   

kunnen ze de harde delen van de wortels kapot krijgen. 

 

De Grauwe Gans is een watervogel die we het hele jaar door in Nederland en aan de plas vinden en 

hier dus ook broeden. We noemen dat een standvogel of blijver. Ze trekken niet weg naar het zuiden. 

Er zijn ook vogels die hier niet broeden, maar die je wel het hele jaar ziet. Dit zijn jaargasten.  

Vaak zijn het doortrekkers (zijn een bepaalde periode van het jaar aanwezig). 

Wintergasten zijn soorten die vooral in de winter aanwezig zijn als de Koperwiek en de Grote Gele Kwik-

staart.  

Er zijn ook Zomergasten : soorten die alleen in de zomer te zien zijn, en hier niet broeden zoals  de Boeren-

zwaluw en de Fitis. 

Soms zien we invasiegasten of zwerfvogels. Zeldzame vogelsoorten, die vooral in herfst en winter bij een 

sterke noordoosten wind in Nederland terecht komen. Bv de Pestvogel. 

 

Youtube filmpjes :  

Grauwe Gans (Anser anser)Kees Vanger; Greeyleg Goos, the Netherlands; Soepganzen. 

                                                    



Snelliuslaan 35 

1171CZ Badhoevedorp 

dorpshuis-badhoevedorp@maatvast.nl 

020 4490 696 
Pagina 5 

Wist u dat?....... 

 

 

Een professor neemt zijn lunch in de       
kantine van de universiteit. De professor 
ergert zich aan de student die tegenover 
hem aan tafel zit. Hij zegt “een varken en een vogel lun-
chen niet samen” . De student antwoord:  “oké ,ik vlieg 
wel naar een andere tafel”. De prof is razend om dit          
antwoord en besluit de student bij zijn volgende         
examen te laten zakken. Op het eerstvolgende examen 
heeft de student  op alle vragen een goed antwoord en 
de prof besluit een meerkeuze vraag te stellen : ”Op 
straat tref je 2 zakken aan, uit de ene steekt een stapel 
bankbiljetten en in de andere steekt verstand. Welke 
kies je “ De zak met  bankbiljetten” antwoord de stu-
dent. Waarop de prof zegt “in uw plaats zou ik de zak 
met verstand genomen hebben” Waarop de student 
zegt : mensen nemen meestal datgene “wat ze niet heb-
ben”. 

   
Met Tine 

 we  nog altijd vrijwilligers kunnen gebruiken? 

 als u een leuk idee heeft voor een activiteit u altijd  langs mag komen                          

om erover te praten? 

 we heel graag maatschappelijke initiatieven ondersteunen? 

 er flink veel aanloop is nu de bieb open is? 

 het advocaten spreekuur verplaatst is naar de Maandag van 19.00-20.30  uur? 

 u  wekelijks de Westerpost het HC Nieuws en Nieuwsblad Haarlemmermeer kunt 

ophalen in het dorpshuis? 

 we in de weken vanaf Kerst tot en met Oud en Nieuw aangepaste openingstijden 

hebben?   (09.00 uur tot 13.00uur)  Met uitzondering van  1ste  kerstdag want dan 

is er ’s middags de film “The Polar Express”. 
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Elke laatste zondag  

van de maand. 

Gezellig samen 

 spelletjes spelen.  

Graag wel even  

van tevoren aanmelden.  

 

 

KOMT U OOK ? 

nieuw 

Op zondag 29 december en zondag  5 januari is     

er helaas geen wandeling vanuit het dorpshuis. 



Snelliuslaan 35 

1171CZ Badhoevedorp 

dorpshuis-badhoevedorp@maatvast.nl 

020 4490 696 
Pagina 7 

 



Snelliuslaan 35 

1171CZ Badhoevedorp 

dorpshuis-badhoevedorp@maatvast.nl 

020 4490 696 
Pagina 8 

 

JONGEREN CENTRUM BADDIES 

                      Kerstreces 
         Galerie Kunst 2001 is van                                                   

20 december 2019 tot 3 januari gesloten                           
in verband met het kerstreces.                                                            

In deze periode is er al wel een tentoonstelling te zien . 
van Marijke Wessels en Margriet Blom tijdens 

openingstijden van het Dorpshuis,                   
maar er zijn geen gastheren en vrouwen van 

Galerie Kuns2001 aanwezig.  


