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 JANUARI   2020 

Beste lezer  

Tweeduizendnegentien is afgerond en daar is  
…..2020. Hoe kijkt u terug op het afgelopen 
jaar ? Wij van het dorpshuis kijken terug op een 
mooi jaar waarin we vele verschillende activitei-
ten hebben verzorgd. Waarin sommige activitei-
ten verder groeiden en sommige activiteiten 
niet. Er zijn mooie verbindingen gemaakt met de 
buurt. 

Het jaar is alweer een paar dagen oud ,nieuwe 
ideeën borrelen, goede voornemens komen   
omhoog……. of zijn stiekem toch alweer weg 
geëbd. De kerstspullen worden langzaam weer 
in de schuur (of achter de schotten op zolder) 
opgeborgen. 
De dagen worden nu alweer langer en voordat je 
het weet is het alweer voorjaar. 

Lieve lezer wij van het dorpshuis Badhoevedorp-
wensen u een warm liefdevol en gezond    
nieuwjaar toe. 

Vanaf maandag 6 januari draaien we onze regu-
liere openingstelling weer. 

Tot ziens in het dorpshuis! 

 

Team Dorpshuis Badhoevedorp 

 

agenda 

Elke maandag 

Juridisch 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 5de  

Zondagmiddagpodium 

meerwaarde 

Zondag middag de 16de  

Het Filmhuis 
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Voor alle vaste activiteiten zie het weekoverzicht op de volgende pagina  

of kijk op facebook of hallobadhoevedorp.nl 
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             TERUGBLIK 2019 

DE wandeling 

Kidszomerweek 

Burendag 

Vrijwilligersfeest 

Week tegen                  

eenzaamheid 

Knutselen 

Woensdagmiddag   

maaltijd 

Filmhuis 
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   HET FILMHUIS 

Agenda 

 

 

 

 

TEA WITH THE DAMES   19 JANUARI 13.30 uur 

Normaal gesproken houden Maggie Smith, Judi Dench, Eileen Atkins en Jo-

an Plowright hun jaarlijkse, zomerse samenzijn uitsluitend voor zichzelf. Dit 

keer mogen we er bij zijn. De met prachtig archiefmateriaal gelardeerde ge-

sprekken fladderen intussen alle kanten 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.  

                                                                      Januari 2020 

 

Van september 2016 t/m december 2019 heb ik iedere woensdagochtend, behalve tijdens de zomer- en 

kerstvakanties,  gevogeld op het terras en rond het Dorpshuis Badhoevedorp. Vóór of na mijn yogales.  

Ik wandelde om het Dorpshuis, langs de Kinderboerderij De Hoeve, liep het gebied van de oude A9 op.  

Ik volgde de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Quatrebras, samen met de aanleg van het park. 

Ik noteerde de soorten en aantallen (water) vogels die ik zag en/of hoorde en verwerkte de gegevens  

in een Excelbestand. Ik schreef maandelijks in de  Nieuwskrant van het Dorpshuis Badhoevedorp van 

Maatvast.   

De werkzaamheden rond Park Quatrebras zijn begin 2017 begonnen. Er werden veel bomen gekapt. Het 

wandelgebied verdween. Met de aanleg van het park werd een begin gemaakt. 

In 2018 is de bouw gestart van de woonwijk Quatrebras : het bouw klaar maken van het terrein en het 

heien van de palen. De werkzaamheden gingen en gaan gepaard met veel omgevingslawaai. 

Het zal nog minstens een jaar duren voordat de hele wijk met de infrastructuur klaar is. De nieuwe bewo-

ners in de  wijk wonen en het gebied officieel in gebruik genomen wordt.  

 

Het komende jaar ga ik ál de verzamelde gegevens verwerken in een artikel.  

Ik ga onderzoeken of de komst van de nieuwe wijk Quatrebras  geleid heeft tot een achteruitgang van 

het aantal soorten vogels rond het Dorpshuis. 

 

Door de komst van de bibliotheek in het Dorpshuis bleek er vanaf januari 2020  geen geschikte ruimte 

meer te zijn voor de lessen van Yara Yoga.  Ik volg nu elders yoga. 

Ik weet nog niet hoe vaak ik zal komen vogelen rond het Dorpshuis. Het zal in ieder geval niet wekelijks 

zijn. De Vogelrubriek zal ik blijven schrijven, maar niet persé iedere maand. 

 

De afgelopen 3 ½ jaar vond ik de kleurrijke Mandarijn eend de mooiste vogel die ik gezien heb. Ik zag 

hem  voor het eerst begin 2017, na 2018 niet meer. 

Ik heb het meeste plezier beleefd aan het maken van de serie over vogels en de liefde. 

 

Filmpjes op YouTube :  

Mandarijn eend : Vroege Vogels en  Stichting Natuurbeelden. 

Fuut : Parende Futen (Vroege Vogels) en Fuut met jongen 
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Wist u dat?....... 

 

 

 
 
 

Goudvis 

Kleine Nancy is in de tuin een gat aan het vullen, als de 
buurvrouw over de heg kijkt. Ze is zeer nieuwsgierig wat 
Nancy aan het doen is, en ze vraagt: "Wat ben je aan het 
doen, Nancy"? “’Mijn goudvis is dood gegaan", vertelt 
Nancy in tranen. "En ik heb hem net begraven". 
 
De buurvrouw is verwondert. 
"Dat is een enorm groot gat voor jou goudvis, vind je 
niet"? Nancy klopt het laatste beetje grond stevig aan, en 
antwoord: "Dat komt omdat hij nog in de maag van jou rot
-kat zit". 

   
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? 

 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? 
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                                    Zondag 5 Januari       14:00 uur 

Als er een onderwerp is waar veel verhalen over gemaakt zijn, dan is het wel de liefde. Dat 

weet ook Eric Borrias, die met meer dan 25 jaar ervaring  tot een van de populairste            

vertellers van ons land behoort. ‘Verhalen vertellen is beeldhouwen in de Fantasie!’ vind 

hij. In de voorstelling ‘Liefde over grenzen heen ‘beleeft u de liefde door te luisteren naar 

bijzondere verhalen over passie en genegenheid.  

 

 De entree prijs is € 5,00 inclusief een kopje koffie of thee.   

De voorstelling begint om 14:00u.    

Kaarten zijn zolang de voorraad strekt verkrijgbaar aan de zaal vanaf 13:30u. 

 Reserveren van toegangskaarten en de Regiorijder is mogelijk   

op vrijdag van 09:30 11:30u bij Meerwaarde  

op telefoonnummer 023-5698873. Gereserveerde kaarten dienen op de dag 

van de voorstelling vóór 13:45u afgehaald te worden.  

Dit geldt niet voor bezoekers die met de Regiorijder komen. 

    Zondagmiddag Podium 

                                      Zondag 2 Februari    14:00 uur 
Onder professionele leiding van dirigent Harm Huson en met begeleiding van diverse mu-

zikanten, word met een aanstekelijk enthousiasme door het zeemanskoor Rumor di Mare 

traditionele shanties en zeemansliederen gezongen. Ze onderscheiden zich daarbij door 

een uitgebreid en eigenzinnig repertoire en hebben al diverse festivals gewonnen. 
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Met de komst van de bibliotheek is het dorpshuis vaker geopend 
zonder dat er personeel van het dorpshuis rondloopt. De bar is dan gesloten. 

Hieronder vindt u de openingstijden van de koffiecorner: 
Ma:         8:30 – 16:00 | 18:30 – 23:30 
Di:           8:30 – 16:00 | 18:30 – 23:00 
Wo:        8:30 – 16:00 | 18:30 – 22:00 
Do:         8:30 – 16:00 
Vrij:        8:30 – 16:00 

Za:          Gesloten 
Zo:          10:30 – 16:00 

 

Buiten deze openingstijden om is de bibliotheek doordeweeks dagelijks geopend tot 17:00 uur 
en op maandag en dinsdag ook in de avond van 19:00 – 21:00 uur. 

Op zaterdag van 10:00-17:00 uur en op zondag van 11:00 – 16:00 uur 

 

Op vrijdag, zaterdag en zondag is Galerie Kunst 2001 geopend van 13:00 uur tot 16:00 uur.  

                                                   

                                                       

                                                                              En verder… 

 

Namen we op 19 december officieel afscheid van Erna Roukema, voormalig  Clustermanager en een 

vertrouwd gezicht voor velen .  

Erna is met vervroegd pensioen. Haar functie wordt de komende maanden   waargenomen door 

Maarten Askamp, directeur bestuurder van Maatvast.    

Sau-San is afgelopen maand bij ons gestart als financiele kracht en we zijn reuze blij met haar!     
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JONGEREN CENTRUM BADDIES 

Hi! Zoals jullie misschien is opgevallen, is jongerencentrum Baddies sinds oktober weer 
open in het dorpshuis van Badhoevedorp. Pieter de Rover en ik, Sophie van den Bedem, 

zijn de nieuwe stagiaires bij Baddies. Wij studeren Social Work aan de Hogeschool van 
Amsterdam en organiseren elke dinsdag leuke activiteiten voor jongeren uit groep 7/8. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: slijm maken, eigen make-up maken, servies ontwerpen,    
notitieboekjes versieren en spellen spelen. Elke woensdag is er een inloop dag waarbij 

Nathalie aanwezig is. Dan wordt er samen gekeken naar wat leuk is om te doen die dag. 
Dus zit jij in groep 7 of 8 en heb je zin in een leuke actieve middag?                                      

Kom dan met je vrienden en vriendinnen naar Baddies! Hopelijk tot snel. 

  

Sophie van den Bedem 

 Openingstijden: 

 Dinsdag: 14:30 tot 17:30 

Woensdag: 13:00 tot 15:00 

Kosten: gratis 


