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                            JUNI 

Er ligt weer een nieuwe maand voor ons, 

hopelijk is deze maand warmer dan de   

vorige, maar dat moet vast goed komen 

want 21 juni begint tenslotte de zomer     

alhoewel dat natuurlijk niet alles zegt .     

Verder wordt er in de maand juni in Noord-

Holland op sommige plaatsen Luilak ge-

vierd, een grappige traditie waarbij op de 

zaterdag voor Pinksteren langslapers en te 

laatkomers bespot worden. Vooral jonge-

ren nemen deel aan Luilak. Zij staan vroeg 

op en maken een hoop herrie en kabaal in 

de straten, luidkeels "luilak" roepend.   

Verder is er nog een traditie. In Schoorl op     

2de pinksterdag. Dan zitten er vele  jonge-

lui op het zanderige klimduin te drinken en 

men noemt het kontjeschuren…. 

Ook is er nog een laatste deel in de serie 

liefde paring en voortplanting bij vogels te 

lezen  En er zijn leuke activiteiten in het 

vooruitzicht. Welke dat zijn kunt u lezen in 

het krantje.  

Veel leesplezier en tot ziens! 

Team Dorpshuis Badhoevedorp 

 

Elke woensdag 13:00u 

Samen Eten 

Elke zondag ochtend 11.00 

Gezond Natuur Wandelen 

Elke donderdag avond 19-20:30 

Advocaten Spreekuur 

Zaterdag middag de 8e 

Route Ontmoet:  

VIVA LA MEXICO
 

Zondag middag de 9e
 

extra Filmhuis  

Médecin de Campagne 

Zondag middag de 16e 

FILMHUIS  :  DORIS
 

Zaterdag middag de 22                 

Samen Knutselen:  

Dakpan beplakken 

Zondag middag de 23e  

Samen Eten-Bammetjes 

Voor alle vaste activiteiten zie 

weekoverzicht of kijk op  

Hallobadhoevedorp.nl 

Welkom in 

JUNI 
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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) 

  JUNI 

Zaterdag        01  juni       13:30  - 16:00     Samen knutselen           € 7,50 

Zaterdag        08 juni       14:00 -  16:00     Viva La Mexico           € 7,50 

Zondag           16  juni       13:30 -  16:00      Filmhuis                         € 6,50 

Zaterdag        22  juni       13:30 -  16:00      Samen  Knutselen             € 7,50 

Zondag          30  juni       12:00 -  16:00      Samen Eten Bammetjes   € 3,50 

JULI 

Zaterdag          06 juli 14:00 - 16:00  Bingo voor jong en oud           € 7,50 

Zaterdag          14  juli       14:00 - 16:00     Amsterdamse meezing middag    € 7,50 

Zondag             21  juli       13:30 - 16:00     Filmhuis                                                 € 6,50 

Zondag             28 juli       12:00  - 14:00     Samen eten Bammetjes                  € 3,50 
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   Het Filmhuis 

             Médecin de Campagne 

Komedie van Thomas Lilti met o.a. Francois Cluset 

 

Op het Franse platteland werkt Jean-Pierre als huisarts. Iedereen kan 7 dagen per week op hem 
rekenen tot hijzelf ernstig ziek wordt. De jonge arts Nathalie komt zijn praktijk overnemen en zij is 
niet gewend aan het plattelandsleven. Jean-Pierre kan het werk maar moeilijk overdragen.            
Hij ziet zichzelf als onmisbaar in de dorpsgemeenschap. 

Monique van de Ven, Tjitske Reidinga, Gijs Scholten van Asschat 

 

Doris Doorenbos is een gescheiden vrouw met twee kinderen. Op de vooravond van haar 45e  

verjaardag, bedenkt ze zich dat haar leven op een dood punt is beland. Terwijl de mensen om haar 

heen carrière maken en drukke, volwassen levens leiden, is er van Doris’ eigen dromen maar weinig  

terechtgekomen. Vastbesloten, begint ze daar iets aan te doen. 

             Doris  
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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 23 juni. 

            Dakpan versieren 
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I 

 

Iedere zondag start vanaf het dorpshuis  om 11 uur 
 een wandeling in het kader van een gezond  uur 
wandelen. En na afloop een kopje soep voor 1 euro 
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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.  

Deze maanden besteed ik aandacht aan liefde, paring  en voortplanting bij vogels. Ik begon bij de lief-

de. In april schreef ik over paring en voortplanting bij vogels.  In mei besprak ik hoe de Fuut zijn partner 

verleidt met een indrukwekkende liefdesdans op het water.  

 

Heggenmussen hebben een bruingrijs verenkleed, een blauwgrijze kop en borst en spitse snavel. Ze zijn 

vaak op de grond te vinden, waar ze op zoek zijn naar voedsel: kleine insecten, spinnen en andere kleine 

bodemdiertjes, die in de winter worden aangevuld met kleine zaden.  

 

Heggenmussen hebben een bijzonder liefdesleven met een dubbele agenda :   

♀ en ♂ gaan allebei graag vreemd. In het voorjaar zingt het mannetje al vroeg vanaf de top van een 

struik of boom zijn haastig, helder, kwetterend liedje. Een lied dat een seizoen inluidt vol seks, affaires,   

vrijages en avontuurtjes. Er kunnen triootjes ontstaan van een vrouwtje met twee mannetjes. Eén van de 

mannetjes is vaak dominant en paart vaker met het vrouwtje. Een vrijgezel kan een stelletje net zo lang 

blijven lastig vallen tot hij wordt geaccepteerd. Ook kunnen complexe relaties ontstaan van twee Heg-

genmusmannen én twee vrouwen, soms ook nog met hulpjes, die allemaal niets liever doen dan overspel 

plegen. Al deze ingewikkelde relaties zijn niet erg efficiënt. Bij het voeren van de jongen helpen meerdere 

mannen. Ze maken echter vaak ruzie en krijgen uiteindelijk minder nakomelingen dan een ‘traditioneel’ 

stel. ‘Normale’ stelletjes bestaan wel bij Heggenmussen, maar ook in die gevallen paart het vrouwtje 

vaak stiekem met een buurman. Een Heggenmusvrouwtje paart erg vaak met verschillende mannetjes. 

Daarom pikt een mannetje voordat hij gaat paren eerst in de cloaca van het vrouwtje waarop deze een 

zaaddruppeltje produceert. Dit zorgt er voor dat het zaad van een voorganger uit de cloaca van het 

vrouwtje wordt verwijderd. Het zaad van het nieuwe mannetje heeft dan meer kans.  

De cloaca is een multifunctioneel ‘gaatje’ dat mannetjes tegen het gaatje van een vrouwtje aan hou-

den om zaad naar binnen te spuiten. Deze opening zit bij de vogels onder in de buik, achter de poten. 

Het ♂ staat tijdens de paring wiebelend en met klapperende vleugels op de rug van het ♀. Beide vogels 

draaien hun staart zodat de openingen van de cloaca’s op elkaar drukken. De paring zelf (het cloacale 

contact) duurt zeer kort: nog geen seconde.  

Er zijn drie filmpjes op YouTube  van Vroege Vogels: Parende en copulerende Heggemussen; Parende 

Heggenmussen en Heggenmus pikt in cloaca (zoek ook op Prunella modularis.) 

 

Waarom vertonen Heggenmussen dit gedrag tijdens het broedseizoen?  

Mannetjes willen zo vaak als het kan met zoveel mogelijk vrouwtjes paren. Op hoop van zegen bevruch-

ten ze massa’s eieren. Ze weten eigenlijk nooit zeker wiens jongen ze verzorgen. Vrouwtjes daarentegen 

hopen dat de mannen waarmee ze paren meehelpen bij het voeren van de kleine insecten aan hun 

jongen. Ze hebben alle hulp nodig om hun jongen groot te krijgen. Krijgen ze meer hulp, dan leggen ze 

meer eieren. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cloaca_%28anatomie%29
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                     Galerie Kunst 2001 
 
       Door een combinatie van omstandigheden ontstond er helaas  

       een hiaat in de expositieplanning van Galerie Kunst 2001  

      (tussen de tentoonstelling van mei/juni en de Zomerreces-expositie).  

 

       Galerie Kunst 2001 heeft  

                     kunstenaar Brigitte Helms - Göbel 

 bereid gevonden om een selectie van haar kleurrijke abstracte  

 schilderijen ter beschikking te stellen voor een korte interim  

 tentoonstelling. Brigitte Helms is als sinds de oprichting  

 vrijwilliger voor onze Galerie. Deze tussen-expositie loopt van  

                       vrijdag 7 juni t/m zondag 23 juni 2019,  

        met de gebruikelijke openingstijden op  

                   vr-za-zo van 13:00 - 16:00 uur. 
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GRIENEN MET TINE! 

Op een avond loopt 

Harry zijn stamcafé  

binnen en zegt: “Wim, 

geef me snel een groot glas bier. Ik 

heb net ruzie gehad met het vrouw-

tje.” “Oh ja?” zegt Wim. “En hoe 

verliep het deze keer?” “Toen het 

voorbij was,” antwoorde Harry, 

“kwam ze op handen en voeten bij 

me.” Echt waar?” zegt Wim “Dat is 

verrassend! En wat zei ze?” Ze zei: 

“Kom onder dat bed vandaan, vuile 

schijterd!” 

                                    Rijbewijskeuringen in Badhoevedorp 

 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 11 juni en 9 juli en 13 
augustus in Het Dorpshuis, Snelliuslaan 35 medisch laten keuren voor de verlenging van 
hun rijbewijs. 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/

