
 

 

Geachte aanwezigen,  
 
Ik mag hier spreken als “gebruiker”, als vertegenwoordiger van een 
organisatie die gebruik maakt van het nieuwe Dorpshuis. Die organisatie is de 
Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp, een vereniging die zich nu al 84 jaar op 
allerlei manieren inzet voor de leefbaarheid in het dorp.  
Wij zijn de afgelopen weken al begonnen met “gebruiken” en wij voelen ons 
hier nu al thuis.  
 
Met plezier zeg ik daar iets over, dan heb ik twee tastbare cadeautjes en 
tenslotte een wens.   
 
Dit is een heel bijzonder Dorpshuis. Dat zie je in één oogopslag. Een 
verschil van dag en nacht met het vorige, dat er voor het contrast nog even 
naast staat.  
 
Een bijzondere buitenkant. Hoe zou je dat het beste kunnen omschrijven?  
Badhoevedorp is de parel aan de kroon van de Haarlemmermeer. Volgens de 
overlevering heeft koningin Wilhelmina dat gezegd en dat is recent weer door 
burgemeester Weterings herhaald. Badhoevedorp, zo heeft iemand ooit 
bedacht, heeft de uitstraling van een luxe villawijk. Maar bij dat laatste kijk je 
dan wel recht langs al die andere woningen en wijken die hier zijn, en recht 
langs alle inwoners die daar wonen.  
 
Laten we het houden op: een Dorpshuis Met Allure.  
Allure verwijst naar indrukwekkendheid, maar niet alleen van een buitenkant.  
Want het gaat bij een dorpshuis natuurlijk niet alleen over de buitenkant.  
Een dorpshuis is wat er binnen gebeurt. Wat er gebeurt is ook bijzonder en 
helemaal niet gisteren uit de lucht komen vallen. Dat is hier gewoon al jaren 
aan de gang. Dat komt nu alleen beter tot zijn recht. Nu is veel beter zichtbaar 
dat we hier in ons dorp, om maar wat te noemen, een bridgeclub, een 
Acrobatico en een Galerie met allure hebben.  
En is nog meer en er kan ook nog meer komen. Want dit is een Dorpshuis met 
toekomst en niet alleen omdat er plek is voor kinderen en jeugd.    
 
Dit dorpshuis heeft toekomst, omdat de grootste allure van dit nieuwe 
dorpshuis nog werkelijkheid moet worden: hier staat één grote uitnodiging 
aan alle inwoners van Badhoevedorp.  
Een uitnodiging om er veel en vaak te komen en dit echt tot Huiskamer van 
het dorp, zo u wilt Huislounge van het dorp, te maken.   
Een plek om iets te consumeren maar ook om er iets te ontwikkelen, 
initiatieven werkelijkheid te maken, voor en met andere inwoners iets te doen, 
de huiskamer tot een levende plek maken. Een plek die bij wijze van spreken 
zo vaak open zou kunnen zijn als er inwoners zijn die zich daarvoor in willen 
zetten. Voel u daartoe uitgenodigd, neem uw intrek en laten we dit 
gezamenlijk tot een bruisende plek maken.  
 
Nu de bijpassende geschenken. Maatvast heeft hier een appelboom staan voor 
de wensen. Op het terras staat alvast een andere boom als cadeau te wachten, 



 

 

waardoor een mooi duo ontstaat. Het is namelijk een perenboom. Appels en 
peren kun je misschien niet vergelijken, ze zijn weliswaar allebei fruit, 
maar verschillen ook net zo als de betaalde en onbetaalde krachten die 
zich samen inzetten.  
Het vraagt iets meer inspanning – zo moeten we nu wat verder weg op zoek 
naar andere bomen om te zorgen dat ze vrucht zullen dragen – maar ook dat 
geeft eigenlijk wel een mooi beeld en straks een extra uitnodigend terras.  
 
Een tweede geschenk is voor wethouder Steffens, die ons met allure 
faciliteert door dit Dorpshuis mogelijk te maken.  Het laatste exemplaar van 
de Dorpsgids die de afgelopen week door het dorp huis-aan-huis verspreid is. 
Een gezamenlijk initiatief van onze Vereniging en vrijwilligers van Stichting 
Maatvast. Een gids waarmee we in samenwerking zichtbaar hebben willen 
maken wat er allemaal in ons dorp te vinden is.   
 
Tot slot de wens: voorspoedige groei en bloei voor het-Dorpshuis-met-allure!  
 
 
 


