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van alles en nog wat 

 
14 maart 2018 

Beste vrijwilliger,                                          
 
Nadat we korte tijd hebben kunnen genieten van een echte winter met zelfs de mogelijkheid tot 
schaatsen, zijn er steeds meer tekenen van de lente te ontdekken. En dat is toch ook wel weer fijn. 
De hardnekkige griep, waardoor velen enige tijd zijn geveld  is er de oorzaak van dat het wat langer 
geduurd heeft voordat deze nieuwsbrief verschijnt. Daarom nu een wat langere editie met deze 
keer o.a. aandacht voor onze maaltijden (uitbreiding!), Koningsdag en het vrijwilligersontbijt.  
Maar eerst dit: 



 

 
Televisie: we hebben een televisie! Gesponsord door een aantal gulle 
gevers, te weten Stichting de Kring, Stichting de Kaag en Vergeer Kaas 
heeft het Huis van Alles een mooie grote televisie op kunnen laten 
hangen. We zijn er erg blij mee! Op deze televisie kunnen we via internet 
uitzendingen bekijken. Maar ook met een groep een film bekijken behoort 
tot de mogelijkheden.  
 

Maaltijden in de avond: tijdens de jaarvergadering werd door enkele inwoners opgemerkt, dat zij 
het jammer vinden, dat werkende mensen niet kunnen deelnemen aan de 
warme maaltijd op dinsdagmiddag.  Een (voornamelijk nieuwe) groep 
vrijwilligers heeft zich samen met Bas Immerzeel van SAM met groot 
enthousiasme op de organisatie van avondmaaltijden gestort.  
Nu is het bijna zover: Op woensdag 4 april zal voor de eerste keer in de 
avond een warme maaltijd gekookt worden.  De maaltijd zal om 18:00 uur 
geserveerd worden. Opgeven hiervoor gaat op dezelfde manier als voor de 
dinsdagmiddagmaaltijden, d.w.z. per telefoon of e-mail (06-229 493 15 / 
reeuwijk-dorp@huisvanalles.nl). Er worden flyers verspreid, hier en daar hangen posters en hou de 
media in de gaten. Om te beginnen is er om de 6 weken een avondmaaltijd gepland.  
 
Maaltijden zonder dierlijke producten: de vegetarische maaltijden winnen langzaam aan 
populariteit. Is er nog steeds sprake van enige koudwatervrees bij een deel van de bezoekers en 
daardoor behoefte aan uitleg (wat zijn linzen en wat is halloumi?), men waagt het er toch op en 
regelmatig is men aangenaam verrast. Dan wordt bijvoorbeeld de opmerking gemaakt: “Ik had mijn 
bedenkingen, maar het was super!” Pfjoe, denk ik dan opgelucht, want ergens knijp ik hem toch wel 
een beetje, omdat ik bang ben dat het gemis aan een stukje 
vlees of vis het zwaarste weegt. De reacties geven me 
echter de moed om op zoek te gaan naar geschikte, niet al te 
‘vreemde’ vegetarische gerechten. Zoals Toon uitlegde: 
hiermee doen we ook nog iets goeds voor milieu en 
dierenwelzijn. Dat vind ik toch wel heel mooi gezegd door 
iemand die naar de vegetarische maaltijd komt met Rennies 
én een (nep) gehaktbal in zijn broekzak!  
Na 3 maaltijden mét vlees krijgt iedereen 27 maart a.s. 
opnieuw de kans om te komen genieten van een echte 
vegetarische maaltijd. 
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Dag van de Beleving: op 22 februari was het Dag van de Beleving. Aanleiding hiertoe was het VN 
Verdrag over de toegankelijkheid van onze gemeente voor mensen met een beperking. De dag had 
als doel inzicht te geven in hoe het is om als persoon met een beperking onderdeel uit te maken van 
onze samenleving. In ieder Huis van Alles was een ervaringsparcours, zodat men d.m.v. 
hulpmiddelen enigszins kon ervaren hoe het is om met een beperking te communiceren en je voort 
te bewegen. In Reeuwijk-dorp konden we ervaren hoe het is een zintuigelijke beperking te hebben. 
Naast waardevolle informatie van deskundigen (Kentalis) over hoe te communiceren met iemand 
die niet of minder goed kan zien en/of horen, konden we dit ook zelf ervaren. Medewerkers van de 
gemeente waren hier ook bij aanwezig, omdat het van het grootste belang is dat zij weten hoe zij in 
hun werk een bezoeker met een beperking het beste te woord kunnen staan. De organisatie van 
deze dag was in handen van de gemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Landelijke opschoondag: op zaterdag 24 maart is het weer landelijke opschoondag. Net als vorig 
jaar gaat een groep vrijwilligers aan de slag om het dorp en het buitengebied te ontdoen van 
zwerfvuil. Omdat de klus makkelijker en sneller te klaren is met meer vrijwilligers hopen we dat 
zoveel mogelijk mensen die zaterdag om 9:00 uur naar het schuurtje van Dirk Vergeer wil komen. 
Na een kop koffie of thee met iets lekkers gaan we dan een paar uur aan het verzamelen. Om 
uiterlijk 12:00 uur wordt er gestopt. De woensdag ervoor gaan alle kinderen van dorpsschool de 
Bron al beginnen met opruimen rond de school en op het Alditerrein.  
 
 
Vrijwilligersontbijt: op 9 en 10 maart was het weer NL Doet. Vrijwilligers steken dan de handen 
uit de mouwen en klaren een klus. Ook wij hadden bij het Oranjefonds budget voor het uitvoeren 
van een klus aangevraagd. Helaas was het geld toen al op. Dit jaar is er dus geen klus uitgevoerd. 
Wat wel plaatsgevonden heeft is het door SAM aangeboden vrijwilligersontbijt. Iedereen die als 
vrijwilliger actief is binnen onze gemeente kan zich hiervoor opgeven. Ca. 25 mensen hebben in de 
Kaag kunnen genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet, verzorgd door: juist! enkele vrijwilligers 
van het Huis van Alles (die zelf overigens ook lekker hebben meegegeten, hoor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Koningsdag: over ruim 6 weken is het Koningsdag. Net als vorig 
jaar wordt dit ’s morgens vanaf 10:00 uur in de Kaag gevierd met 
een kopje koffie, wat lekkers en de mogelijkheid om de 
feestelijkheden op (onze nieuwe!) televisie te bekijken. De 
kinderen kunnen hun fiets, step, e.d. weer komen versieren. 
Aan het eind van de ochtend gaan de kinderen in optocht met 
hun versierde vervoersmiddelen naar Gasterij Vergeer. Daar 
wordt het feest verder gevierd. 

 
 

 
 
Dit was het weer voor deze keer. 

 
Tot snel in het Huis van Alles! 


