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                Oktober  

 
De blaadjes vallen en de dagen worden korter, 
sommige mensen worden hier somber van.  
Maar de condities om de vrolijkste versie van je-
zelf te zijn, zijn eigenlijk perfect. Je slaapt dieper 
door de lagere temperatuur en omdat het eer-
der en langer donker is pakken de meeste     
mensen meer slaapuren. 
De prachtige herfstkleuren zijn goed voor je 
mentale gezondheid. Wandel met ons mee op 
zondag! Vitamine D doet wonderen. Daarna lek-
ker een kopje thee of soep. Seizoens kruiden zo-
als gember, kaneel en nootmuskaat zijn goed 
voor je!  
Tot slot is er een boel om naar uit te kijken! Sin-
terklaas, Kerst en Oud en Nieuw, prachtige etala-
ges in mooi versierde winkelstraten. 
We kijken met plezier terug naar ons jaarlijkse 
vrijwilligersfeest en genieten nog na van Buren-
dag! U ziet het aan de foto’s!  
We geven vol gas tijdens de Week tegen de Een-
zaamheid van 1 t/m 8 oktober! Met dagelijks een 
activiteit waaraan u gratis  deel mag nemen is er 
geen reden om thuis te blijven zitten.  
 
We ontvangen u met open armen. 
 

 

Team Dorpshuis Badhoevedorp 

 

agenda 
Elke woensdag  

11:00u Haak Aan 

13:00u Samen Eten 

Elke zondag  

11:00u 

Gezond Natuur Wandelen 

Elke donderdag  

19:00-20:30u 

Advocaten Spreekuur 

1 t/m 8 

week tegen de eenzaamheid 

Zondag middag de 6de  

Zondagmiddagpodium 

meerwaarde 

Dinsdag  8ste
 

Rijbewijskeuring 

Zondag middag de 20ste 

Het Filmhuis 

Zaterdag middag de 26ste 

Samen Knutselen 

Zondag middag de 27ste 

samen Bammetjes 

Woensdagavond 30 ste 

openbare vergadering  dorpsraad 
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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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VAN TOT MAANDELIJKS 

Bloedprik & Trombosedienst (MDCA/ATAL) 09:00 10:00 

Schildersgroep het Dorpshuis 09:30 11:30 

Bridge maandagmiddag 12:15 16:15 

VVB Line Dance 13:30 14:30 

Bridge sociëteit Badhoevedorp 19:00 23:00 

Badhoevese BridgeClub 19:00 23:00 

Rijbewijskeuring (Regelzorg) 09:00 14:00 2e di vd mnd 

Bingoteam 12:00 16:00 4e di vd mnd 

VVB Lezing 13:30 15:30 1e en 3e di vd mnd 

HCC Seniorenacademie 12:30 15:30 2e di vd mnd 

Vliegvisclub Meivlieg 19:00 23:00 

Pier K Meerzingkoor 19:30 21:00 

EHBO 19:00 22:00 cursus okt-

Yara Yoga 09:15 10:30 

Haak Aan, Kom & Brei met ons mee 11:00 12:00 

Route Ontmoet: Samen Eten 12:30 14:00 

Kindercircus Acrobatico 15:15 19:15 

Yin Yoga 19:00 20:00 

Spelletjesclub Koffie & Spel 19:30 21:30 even weken 

Zangkoor the Singing Stars 19:30 21:30 even weken 

Meer voor Elkaar Netwerk ontbijt/lunch 3e do vd mnd 

Nederlands Conversatie Punt 09:00 11:00 

Schildersclub de Badhoevedorpse Joffers 09:30 12:30 

Line Dance 65+ (Cursusbureau) 14:00 15:00 

Advocaten Spreekuur 19:00 20:30 

Koor Singing Unlimited 19:45 22:15 

Galerie Kunst 2001: Expositie 13:00 16:00 

Kindercircus Acrobatico 16:30 20:00 

Galerie Kunst 2001: Expositie 13:00 16:00 

Route Ontmoet: Zaterdagmatinee 

Route Ontmoet: Samen Knutselen 13:30 16:00 

Gezond Natuur Wandelen 11:00 12:00 

Galerie Kunst 2001: Expositie 13:00 16:00 

Route Ontmoet: Filmhuis 13:30 16:00 3e zo vd mnd 

Route Ontmoet: Samen Eten, Bammetjes 12:00 14:30 

Zondag Middag Podium (Meerwaarde) 14:00 16:00 1e zo vd mnd 

zie programma 

WEEKOVERZICHT VASTE ACTIVITEITEN 

 

 

 

 

 

 

 

zie programma 

zie programma 
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   HET FILMHUIS 

Agenda 

 

  The Favourite 
Emma Stone|Olivia Colman|Rachel Weizs  
 

The Favourite speelt zich af in de 18e eeuw, 

als Engeland wordt geregeerd door Queen 

Anne. Het besturen van een land lijkt 

slechts een bijzaak voor haar, dat laat “the 

Queen” dan ook liever over aan haar beste       

 

20 oktober 
Aanvang 13:30u 
 

vriendin, Lady Sarah. Dat kan niet lang 

goed blijven gaan, zeker niet wanneer 

een werkster genaamd Abigail langzaam 

de harten verovert van de mensen in het 

paleis. 

 The other side of hope     

 

Syrische vluchteling Khaled komt in Finland    

terecht. Met zijn vluchtpoging hoopt hij 

een betere en vooral veiligere toekomst te 

krijgen. Als de man hoort dat hij uitgezet 

gaat worden, duikt hij onder.  

17 november 
Aanvang 13:30u 

Khaled vindt een baantje in een restaurant 

waar hij vriendschap sluit met eigenaar .                                                             

Wat de film vooral probeert uit te dragen is 

dat de komst van vreemdelingen juist zorgt 

voor een verrijking van de maatschappij en 

het persoonlijke leven van de betrokkenen 

 Green Book 

 (2Viggo Mortensen (Tony Lip), Mahershala Ali 

(Dr. Don Shirley) 

Green Book is een humoristische film. De basis 

hiervoor ligt in de twee compleet tegenoverge-

stelde werelden: zwart versus blank, rijk versus 

arm, elitair versus streetwise en ga zo maar 

door. Viggo Mortensen speelt uitsmijter Tony 

Lip, niet vies van een knokpartijtje, maar wél  

15 December 

Aanvang 13 :30 

rechtschapen. Mahershala Ali speelt pianovirtu-

oos Don Shirley. Beide heren kunnen veel van 

elkaar leren. De auto is het klaslokaal en de vaak 

komische gesprekken het lesmateriaal. Twee 

mannen met hun vooroordelen zijn op elkaar 

aangewezen. Deze situatie mondt uit in vriend-

schap en respect 
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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.  

Blauwe Reiger 

In april en mei 2017 verschenen onvolledige stukken over de Blauwe Reiger. Dit keer krijgt u de 

volledige tekst. Van deze prachtige grote vogel zie ik elke week 1 – 8 exemplaren aan de plas 

in en bij de bomen op het grote eiland in de plas. Vanaf februari zitten ze vaak op de hoge 

nesten. 

 

Herkenning Er is weinig blauw aan de Blauwe Reiger : de vogel is vooral grijs-wit-zwart.   

Blauwe reigers - zeker jonge vogels - kunnen er verfomfaaid uitzien. Een volwassen Reiger heeft 

een witte kop met twee zwarte wenkbrauwstrepen, die in het broedseizoen overgaan in lange, 

smalle sierveren aan het achterhoofd en een geeloranje dolksnavel. De vlucht is traag bij een 

rustige wiekslag. De kop is dicht bij de romp, de poten naar achteren gestrekt tot ver voorbij de 

staart. De Blauwe Reiger staat geduldig roerloos loerend op de hoge poten aan de kant van 

het water. Met een snelle stoot van de snavel vangt hij zijn prooi. Ook zie je de Reiger vaak 

staan op een overhangende tak bij het watertje, of ergens op een tak hoog in één van de bo-

men. In steden en dorpen is de Blauwe Reiger een tamme vogel die bij de markt staat te 

wachten op visafval of naast sportvissers staat om met hen de buit te verdelen. 

Het Geluid is een harde vérdragende roep in vlucht. In het vroege voorjaar kan je een luide 

baltsroep horen van het mannetje op het nest, ook 's nachts.  
Nestgedrag 

Vanaf midden februari zitten er Blauwe Reigers frequent op de paar nesten die je vanaf het ter-

ras op het eiland kunt zien. De nesten bestaan uit een grote bos takken en kan meerdere jaren 

achter elkaar worden gebruikt. Blauwe Reigers leven alleen en slapen (roesten) vaak in groe-

pen (kolonies).  

Buiten de broedtijd zie je op of bij de nesten op het eilandje ook Aalscholvers en Nijlganzen.  

Voedsel Blauwe Reigers zijn echte sloot-food specialisten zoals vis, kikkers.  Ze vullen hun menu 

ook graag aan met mollen, muizen, jonge vogels, grote insecten zoals sprinkhanen.  

Vis is echter vrijwel altijd het hoofdbestanddeel van hun eten. 

Vroeger 

Dameshoeden werden versierd met de veren van Reigers.  

Reigers werden bejaagd als ‘ere wild’ : ‘ herenvogels’, vaak met behulp van getrainde Slecht-

valken en Haviken. Eieren werden uit de nesten geroofd, broedbossen vernietigd voor de   

landbouw. Reigers werden beschouwd als rovers van vissen uit zoet waterplassen.  

 

YouTube filmpjes :  

De Wilde Stad, samenvatting Blauwe Reiger 2017; Van Vroege Vogels filmpjes uit april 206 en 

mei 2015 met hun enorme prooien. 
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          Vrijwilligers dag  7 september Transport museum 
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Wist u dat?....... 

 

 

 

 

...U volgend jaar ook het vrijwilligersfeest kan bijwo-

nen?  Meld u zich dan aan als vrijwilliger. 

… we aan het verbouwen zijn in het dorpshuis en  

het daardoor een beetje stoffig is? 

… de Goede Buur, waar onze heerlijke appeltaarten 

vandaan komen, na een grondige verbouwing, de 

opening en tevens hun 15 jarige  bestaan viert op  

zaterdag 26 oktober? 

… zondag 6 oktober  kinderboerderij de Hoeve om 

12: 00u officieel geopend wordt?                       

…van 1 t/m 8 oktober de week tegen de eenzaamheid 

is en er iedere dag een leuke activiteit is in het  dorps-

huis?  Verderop leest u alle activiteiten. 

... het Zondagmiddag Podium seizoen op 6 oktober 

om 14:00u ook weer begint ?   

 

 

 

Er komt een vertegenwoordiger in 
stofzuigers langs bij een boerderij. Hij belt aan, de 
boerin doet open. De vertegenwoordiger begint te 
praten: 'Dag mevrouw, ik ben vertegenwoordiger 
van hele goede stofzuigers: die zuigen echt alles, 
maken alles schoon. En om het te bewijzen, maak ik 
nu uw tapijt even vuil.' En de vertegenwoordiger 
gooit een hele doos met vuiligheid over de vloerbe-
dekking en zegt: 'Met mijn stofzuiger maak ik dat 
weer helemaal brandschoon. Ik garandeer u: elke 
korrel die blijft liggen, eet ik persoonlijk van de 
vloer.' Zegt de boerin: 'Nou begin dan maar vast te 
eten, want we hebben geen elektriciteit.' 

   
Met Tine 
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 ZONDAG  6  OKTOBER    

  Kleinkunst met GLOED  straalt 

Vanaf 2005 maakt Gloed het publiek met enthousiasme en speelplezier deelgenoot 

van zijn kleinkunst. Verhalende Nederlandstalige liedjes op basis van gedichten van 

bekende en onbekende dichters en tekstschrijvers Tijdens dit concert brengt Gloed 

met name liedjes van hun 4 de album ten gehore. De teksten van Gloed zijn   

betekenisvol: met humor, emotionele lading en een kwinkslag. 

 ZONDAG  3 NOVEMBER   

Café-Dansant : dansen op pianomuziek of kijken naar de lunaticiCountry Dancers. 

Allround pianist Jean louis van Dam en zangeres Nathalie Mascle weten u met        

uiterst dansbare muziek te verleiden om maar liefst drie keer een half uur de      

dansvloer te betreden. Maar blijft u liever zitten om te luisteren en te kijken kan dat 

natuurlijk ook. Wilt u even uitpuffen tussen de optredens door? Dan kunt u kijken en 

luisteren naar een aanstekelijk optreden van de  Lunatic  Country Dancers. 

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

Alle voorstellingen beginnen om 14:00u.    

Kaarten zijn zolang de voorraad strekt verkrijgbaar aan de zaal vanaf 13.30 

 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 
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                                               Burendag 2019 was een feestje!! 

 
Wat een leuke buurt hebben wij! 
De dames van Gonnie Pouw (die iedere week aan hun Nederlands werken door samen 
te komen in het dorpshuis), verzorgden een fantastische lunch. Ontzettend bedankt! 
Wat een toppers zijn jullie! Met dank aan Albert Heijn Badhoevedorp voor het sponso-
ren van alle ingrediënten! Ton Oskam be-
dankt voor de busrit! En last but not least, 

onze vrijwilligers  natuurlijk BEDANKT!  

 
 
    
 

Reactie van een bezoeker:  
 

“Eerst een heerlijk kop koffie 
met appeltaart. Het weer liet de 
geplande wandeling niet toe, maar wat een geweldige bus tour door o.a.   
Amsterdam hebben we gehad. Leuke weetjes van chauffeur Ton Oskam on-
derweg! Daarna een Heerlijke lunch uit de wereldkeuken. Turks, Thais, Grieks 
en Bulgaars! Overheerlijk allemaal. Tot slot een film, wat een geweldige dag!  
Dorpshuis Bedankt!” 
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4 oktober Wereld -

dierendag . Sta 

eens stil bij de 

rechten van de  

dieren. Maak er  

bijvoorbeeld ik eet 

geen dierendag 

van. 

Iedere 2de dinsdag  

van de maand is er  

in het dorpshuis een  

keuringsarts  voor  je 

rijbewijs. Maak van 

te voren wel even 

een  afspraak op                     

Tel: 088-2323300 


