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De maand maart zien vele mensen met vreugde tegemoet. 

Het is de maand waarin de lente officieel begint, zowel  

astronomisch als meteorologisch! Ook wordt de klok verzet 

en gaan we terug naar de zomertijd. Langere dagen en meer 

licht, daar knappen heel wat mensen van op na de winter.  

De zon liet zich al geregeld zien in februari en daar krijgen we 

allemaal toch wel kriebels van? De lente komt in het land! 

Hoe de vogels hiermee omgaan leest u in de vogelrubriek! 

Wie ook in “ons” land komen zijn  Mostafa Rahman  & Jeugd-

circus Acrobatico. In dit krantje leest u er meer over. 

Daarnaast zijn we  gestart met een aantal nieuwe initiatieven 

de afgelopen maand, waaronder het Advocaten Spreekuur. 

Iedere donderdagavond kunt u terecht voor een gratis  

consult met advocaat Rob Wormhoudt. De eerste mensen 

hebben het spreekuur al bezocht en waren hierover erg  

tevreden. En de kop is er ook af voor wat betreft het  

Samen Eten – Bammetjes en het Samen Knutselen!  

Het was ouderwets gezellig en als de mensen genieten dan 

doen wij dat automatisch ook!  Sluit u de volgende keer ook 

aan? 

En heeft u de sleutelhangers van onze hakende Granny’s al 

gezien? Ze zijn heel leuk en handig bovendien! Met de aan-

schaf van zo’n sleutelhanger heeft u niet alleen een leuk  

cadeautje om weg te geven, maar steunt u ook het goede 

doel: Alzheimer Nederland! 

Er is weer een hoop te doen en genoeg te beleven in het 

dorpshuis, ook de komende maand! Op vrijdag 15 maart gaan 

we het terras klaarmaken voor het voorjaar tijdens NL DOET. 

We willen dit samen met buurtbewoners doen. Lijkt het u ge-

zellig om samen met ons de bloemetjes buiten te zetten, meld 

u dan even in het dorpshuis. 

 

Tot ziens! 

Team Dorpshuis Badhoevedorp 

Elke woensdag 13:00u 

Samen Eten 

Elke zondag ochtend 

Gezond Natuur Wandelen 

Elke donderdag avond 

Advocaten Spreekuur 

Zondag middag de 3e 

Meerwaarde 
Zondagmiddagpodium 

Zaterdag avond de 9e 

Route Ontmoet: Magische Show
 

Zaterdag de 16e 

Esperanza 
Infomarkt 

Zondag middag de 17e
 

Filmhuis 

Woensdag de 20e 

Verkiezing Provinciale Staten 

& Waterschappen 

Zaterdag middag de 23e 

Samen Knutselen 

& 

 Route Ontmoet: Circus Acrobatico 

Zondag middag de 24e  

Samen Eten-Bammetjes 
&  

Route Ontmoet: Circus Acrobatico 

Maandag avond de 25e  

Vereniging Dorpsraad 
Algemene Leden Vergadering 

Dinsdag middag de 26e 

Bingo 

Voor alle vaste activiteiten zie 

weekoverzicht 

Welkom in 

Maart 
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In 2018 is het dorpshuis gestart met het programma Route Ontmoet.  

Opgezet vanuit het idee: gezellig een middag/avond uit in eigen dorp.  

Cultuur, Educatie, Ontspanning & Ontmoeting voor jong en oud. Eind 2018 hebben we het  

programma geëvalueerd en van daar uit de opzet voor 2019 aangepast aan de wensen van onze  

bezoekers en vrijwilligers. Route Ontmoet 2019 staat voor “de weg naar ontmoeting” op vaste  

momenten, iedere week, het hele jaar door. Het programma omvat nu alle wekelijks terugkerende 

dorpshuis activiteiten die we samen met onze vrijwilligers organiseren. Van wandelen tot cultuur, 

van buurtmaaltijd tot knutselmiddag. In het programma nemen we ook de activiteiten op die onze 

samenwerkingspartner Meerwaarde voor u organiseert. 

Elke woensdag 13:00u 

Samen Eten 

Elk weekend ‘s middags 

afwisselend  

het Zondagmiddagpodium –1e weekend op zondag (oktober t/m april, zie boekje Meerwaarde) 

de Zaterdag Matinee – 2e weekend op zaterdag (volgens programma, zie boekje Route Ontmoet) 

het Filmhuis - 3e weekend op zondag (elke maand) 

Samen Knutselen - 4e weekend op zaterdag  (elke maand) 

Samen Eten Bammetjes - laatste weekend op zondag (elke maand) 

Stichting Meerwaarde organiseert op de 1e zondagmiddag van de maand van oktober tot en met april in het dorps-

huis het Zondagmiddagpodium. Het programmaboekje voor het najaar / voorjaar vindt u bij ons in de informatie 

galerij. In de komende maanden staat op het programma: 

3 maart: Toneelstuk  door Hare Majesteit Theater Projecten 

7 april: Ierse muziek  door de band Mind de Midge  

De entree prijs is € 5,00 en inclusief een kopje koffie of thee. Alle voorstellingen beginnen om 14:00u.    

Reserveren van toegangskaarten en de Regiorijder is mogelijk op vrijdag van 09:30 tot 11:30u bij  

Meerwaarde op telefoonnummer 023-5698873. Gereserveerde kaarten dienen op de dag van de voor-

stelling vóór 13:45u afgehaald te worden. Dit geldt niet voor bezoekers die met de Regiorijder komen. 
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                                                    Workshop ijzeren tuinobject 

                                                    Galerie Kunst 2001 zaterdag 2 maart en 6 april 2019 

Onder leiding van Astrid van Leeuwen ga je een ijzeren object schilderen. Je kan kiezen voor een 

grote knikkende raaf, een klein ratje, hondje of katje of balancerende vogeltjes voor in de 

tuin. Prijzen variëren van €10,- voor een klein object tot tuinstekers in de vorm van vogels die in de  

wind wiebelen €25,- en de raaf €27,50. (zie: www.tuinkadootjes.com) Kosten €15,- (excl. object) 

Inschrijven kunst2001workshops@gmail.com. 

Bij inschrijving kun je aangeven welk object je wilt gaan beschilderen en deze reken je, samen met de  

kosten voor de workshop, contant af met de galerie bij aanvang van de workshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Magic show 

                                                                               Mostafa Rahman 

De show van Mostafa is meer dan een Magic show alleen! Het is een culturele show uit het Verre 

Oosten voor jong en oud! Water uit het niets toveren, water uit je oor laten stromen, geld maken 

van papier, postzegels in en uiteen album toveren, waterval in de lucht laten hangen en vele andere 

trucs.... 
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                                                Owen Wilson, Rachel McAdams, Tom Hiddleston, Michael Sheen 

Aspirant-schrijver Gil brengt met zijn verloofde Inez en haar ouders een bezoek aan Parijs. In tegenstelling tot de  

welgestelde Inez valt Gil direct na aankomst al voor de artistieke charmes van de lichtstad. Wanneer hij tijdens een  

nachtelijke wandeling op wel heel bijzondere wijze wordt meegevoerd in de bruisende geschiedenis van Parijs, is dit  

voor Gil reden om zijn huidige situatie eens onder de loep te nemen: is het leven daar nu echt zoveel mooier,  

of lijkt dat maar zo?  

             Midnight in Paris (2011) 

   Het Filmhuis 

23 maart 
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                                       Foresta Magica 
 

Als je stilletjes het Magische Woud binnenstapt, dan zie je ze: de Boswezens. Krioelen-

de Kevers, sierlijke Hoepelelfjes, Kwibbels of misschien wel de blauwe Waternimfen of 

de Vuurvliegjes! Maar pas op voor de Rollende Trol met haar Flitstoverbal. 

Ze hebben al een klein meisje gestolen.....!   Zou de boswachter op zijn superfiets haar 

nog kunnen redden? 



Snelliuslaan 35 

1171CZ Badhoevedorp 

dorpshuis-badhoevedorp@maatvast.nl 

020 4490 696 
Pagina 7 

dorpshuis 
Badhoevedorp 

Samen Bammetjes eten 
Samen tafel dekken 

Samen ouderwets tafelen 

Samen opruimen 

& 

Samen bedenken wat we de volgende keer 

gaan maken. 

Lijkt dit idee u leuk? 

Meldt u zich dan aan in 

het Dorpshuis, 

dan zien we elkaar 

op zondag 31 Maart . 
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                        Opening  GALERIE KUNST  

24 maart  

 NATUUR IN GROTE LIJNEN 

    Hanna van Ginkel 

  www.himsmadeart.com 

        Marcella van de Vaart 

     www.marcellavdvaart.nl  
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Vogelrubriek               Door Syta Troelstra 

Iedere woensdagochtend kom ik een klein uur eerder om te vogelen vóór mijn  yoga-

les. Ik doe mijn kijker om en stap het terras op. Ik noteer de soorten en aantallen 

(water)vogels die ik zie en/of hoor. Daarna wandel ik om het dorpshuis, kinderboerde-

rij de Hoeve en door het park grenzend aan de nieuwe woonwijk Quatrebras.  

 

Maart 2019  

 

Vogels hebben, net als mensen, hun eigen voorkeuren en liefdeswensen.  

De komende maanden zal ik aandacht besteden aan liefde, paring en voortplanting bij vogels. Ik begin 

bij de liefde. In april schrijf ik over seks en voortplanting bij vogels.   

In mei bespreek ik hoe de Fuut zijn partner verleidt met een indrukwekkende liefdesdans op het water. 

Heggenmus ♀ en ♂ gaan allebei graag vreemd. Dit kunt u lezen in juni. 

♂ = mannetje, ♀ = vrouwtje.  

 

De vrouwtjes kiezen een mannetje uit. Mannetjes zingen, dansen, tonen vliegkunsten en pronken met ve-

ren in soms felle kleuren: het baltsgedrag.  

Liefde is emotie en is moeilijk af te lezen bij vogels. Je ziet wel genegenheid.  

Zo zag ik op 9 januari 2019 een paartje wilde eend aan de plas, dat met de nek naar elkaar toe schudde 

als een soort bevestiging: wij horen bij elkaar, daarna ging ieder zijn eigen weg. 

Voorafgaand aan de paring wordt er gepronkt met veren (Blauwe Reiger en Kemphaan), gebaltst op de 

grond (Tureluur, Grutto, Kraanvogel ). Zangvogels zingen op zangposten aan de rand van hun territorium. 

Ze kunnen vechten met rivalen (bv. de Roodborst).  

Waaróm vogels  zingen kunt u lezen in het verhaal over de Merel van maart 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltsgedrag bij vogels = versieren =  paargedrag. 

Het is speciaal gedrag om partners aan te trekken en over te halen tot de paring.  

Het versiergedrag kan bestaan uit alledaagse handelingen.  

Zo bestaat baltsvoeren uit het geven van extra voedsel door een ♂ aan een ♀, nadat het vrouwtje erom 

gebedeld heeft. Dit gedrag komt voor bij bijvoorbeeld bij de Koolmees. 

Nestbouw: Zie op www.ijsvogel.nl 

Bij de Kerkuilen kiest het ♂  de nestplaats en lokt de partner daar naartoe met een onthoofde muis. Het 

baltsgedrag bij Eenden is gedurende de winter en het voorjaar te zien. 

 

Filmpjes over het baltsgedrag van vogels 

www.biologiepagina.nl : Baltsgedrag van vogels van Julian Huxley en De dans van de Paradijsvogel 

van David Attenborough 

Verenpoetsen: youtube: de balts van de kluten. https://www.youtube.com/watch?v=WBQSlGuMpAI 

 

 

http://www.ijsvogel.nl
http://www.biologiepagina.nl
https://www.youtube.com/watch?v=WBQSlGuMpAI
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GRIENEN MET TINE! 

Een alcoholist komt een bar 

binnen en neemt een borrel. 

Hij kijkt in zijn 

binnenzak en bestelt  

opnieuw een drankje.  

Hij kijkt weer in zijn binnenzak en bestelt 

opnieuw een drankje, enzovoort. De bar-

keeper vraagt: “Wat zit er toch in je jas-

zak?” De man zegt: “Dat is een foto van 

mijn vrouw. Zodra zij er goed uit begint te 

zien, dan weet ik dat het tijd is om naar 

huis te gaan.” 

                                    Rijbewijskeuringen in Badhoevedorp 

 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 12 maart en 9 april in 
Het Dorpshuis, Snelliuslaan 35 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbe-
wijs. Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen. Telefonisch: 088 23 23300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.  

Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. 
Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp met uw Digid op mijn.cbr.nl . 
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten of Regel-
zorg.  

U beantwoordt de vragen en stuurt de verklaring naar het CBR. Binnen een paar weken 
krijgt u dan het Keuringsverslag dat de arts moet invullen.  

 Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs  
 C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00. 

 Bent u gezond, koopt u een digitaal formulier en kunt u snel een afspraak maken bij de 
keuringsarts dan is uw nieuwe rijbewijs snel geregeld. 

Is dit niet het geval dan kan het maximaal 3 of 4 maanden duren. Maak op tijd de af-
spraak! 

http://www.regelzorg.nl/
http://mijn.cbr.nl/
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Nieuws uit Jongerencentrum Baddies 

Vrijdag de 1e
 14:30-17:00 uur Reguliere inloop groep 6, 7 & 8 Nee 

Vrijdag de 1e
 19:00-21:30 uur Avond inloop middelbare school Nee 

Woensdag de 6e
 12:30-16:00 uur Reguliere inloop groep 6, 7 & 8 

Activiteit: Muziek quiz 

Nee 

Vrijdag de 8e
 14:30-17:00 uur Reguliere inloop groep 6, 7 & 8 Nee 

Vrijdag de 8e
 19:00-21:30 uur Avond inloop middelbare school Nee 

Maandag de 11e
 17:00-19:30 uur Baddies in de keuken Ja, €3,- 

Woensdag de 13e
 12:30-15:00 uur Reguliere inloop groep 6, 7 & 8 

Activiteit: Pimp mijn kussen 
(neem zelf een kussensloop of 
kussentje mee) 

Nee 

Vrijdag de 15e
 14:30-17:00 uur Reguliere inloop groep 6, 7 & 8 Nee 

Vrijdag de 15e
 19:00-21:30 uur Avond inloop middelbare school Nee 

Woensdag de 
20e

 

12:30-16:00 uur Reguliere inloop groep 6, 7 & 8 
Activiteit: Sandwich maken 

/ 

Vrijdag de 22e
 14:30-17:00 uur Reguliere inloop groep 6, 7 & 8 / 

Vrijdag de 22e
 19:00-21:30 uur Avond inloop middelbare school Nee 

Woensdag de 27e
 12:30-15:00 uur Reguliere inloop groep 6, 7 & 8 

Activiteit: You Tube challenge 

Nee 

Woensdag de  
27e

 

15:30-17:30 uur Meiden middag Nee, €2,50 

Vrijdag de 29e
 14:30-17:00 uur Reguliere inloop groep 6, 7 & 8 Nee 

Vrijdag de 29e
 19:00-21:30 uur Avond inloop middelbare school Nee 

Informatie en/of aanmeldingen lopen via: mariana.zinga@maatvast.nl 

mailto:mariana.zinga@maatvast.nl

