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van alles en nog wat 

 
12 februari 2019 

                                        
 
Het is alweer enige maanden geleden dat er een nieuwsbrief verschenen is. Er was een winterstop, zullen we 
maar zeggen. Nu is er weer het een en ander te melden. Dus: een volle nieuwsbrief met veel foto’s! 
Zo is er o.a. een excursie naar het bedrijf van de firma Edelman geweest. Er is een speciale biljartmiddag 
gehouden en 3 enthousiaste meiden van 14 jaar hebben als sponsoractie een Indiase maaltijd gekookt in het 
Huis van Alles.  
 
Bezoek aan firma Edelman: op 29 september ging een grote groep bezoekers van het Huis van Alles naar 
het bedrijf van de firma Edelman. Men werd met koffie, thee en een heerlijke verse appelflap ontvangen. 
Hierna vertelde de heer Verkleij over het ontstaan van het bedrijf en andere leuke wetenswaardigheden. De 
rondleiding in 4 groepen van 8 personen zou een uur in beslag nemen, maar dat liep flink uit. Rogier was een 
heel enthousiaste verteller en de mensen hadden veel vragen. Dat het zo groot en mooi opgezet was, 
verraste alle aanwezigen. Weer terug in de hal was er gelegenheid om na te praten, kreeg men bier, wijn of 
fris en Ying deelde lekkere bitterballen uit. Het was een heel erg goed geslaagde 
excursie!                                                  

 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
Speciale biljartactiviteit: onze actieve biljartclub, De Keuen van ’t Dorp, heeft op 12 december een activiteit 
georganiseerd waaraan ook de vrouwen deel konden nemen: Vlotbruggen. De mannelijke leden van de 
groep wilden graag aan hun vrouwen laten zien wat ze op woensdagmiddag doen in het Huis van Alles. 
Daarnaast was het gewoon voor de gezelligheid. Speciaal voor de vrouwen werd er een eenvoudiger versie 
van het biljarten gespeeld. Er waren zelfs prijzen te verdienen, voor de vrouwen én een troostprijs voor de 
man met de minste punten.  
Het was heel geslaagd en de wens is al geuit om dit volgend jaar te herhalen.  
 
 

 
 
 
 



 

 
 
        Kerstdiner:  
 
 

Het is inmiddels een traditie geworden:  het kerstdiner in het Huis van Alles. Ook deze keer heeft de 
kookploeg zich uitgesloofd om een compleet en feestelijk menu te verzorgen.: 

 Amuse  2x   
 Voorgerecht: heldere soep (kip) 
 Hoofdgerecht:  

- Varkensrollade (procureur) 
- Rode kool met cranberries 
- Spruitjes 
- Aardappelrozetjes 
- Stoofpeertjes 
- Salade met o.a. bleekselderij 

 Grand Dessert  
 Koffie/thee met likeurtje en koffieboontjes 

 
Alle plekken waren bezet en het was een gezellige middag. De vrijwilligers werden verwend met een mooie 
kerstster, geschonken door een vaste deelnemer aan de maaltijden. Op de foto’s onze trouwe tafeldekkers! 
En de prachtige kerstlopers (en servetten) zijn door een van de kookvrijwilligers gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avondmaaltijden: voor 2019 zijn er maar liefst 13 maaltijden gepland. Er zijn er al 2 geweest en de 
eerstvolgende is op woensdag 6 maart (18:00 uur).  Dan staat dit op het menu:  Gehaktrol met 
roerbakgroenten en Parijse aardappeltjes. Aanmelden kan bij jolandajp@hotmail.com of via WhatsApp op 
06-12266240. Er is dringend behoefte aan meer vrijwilligers, dus als je zin en tijd hebt om een handje te 
helpen, meld je dan aan! 

mailto:jolandajp@hotmail.com


 

Stijldansen en gymmen: op 10 januari is er weer een nieuwe reeks van 10 stijldanslessen o.l.v. Harry Swart 
begonnen. De groep bestaat uit ca. 10 paren. En de gymdames? Die gaan altijd maar door, iedere week, weer 
of geen weer. Onder de enthousiaste leiding van Ineke Feenstra doen ze afwisselende oefeningen. Op de helft 
pauzeren ze met een glaasje water, maar het duurt niet lang of daar gaan ze weer. Af en toe sluit er een 
nieuwe deelnemer aan. De groep bestaat uit ca. 10 dames.   
Na afloop van de gymles wordt er gezellig koffie gedronken met elkaar. Mét een koekje.  
Iedere week zorgen 2 vrijwilligsters dat om 9 uur de deur open, de zaal leeg en de koffie gezet is. 
 
Boekenkast: onze mooie boekenkast is al eens voorbijgekomen in deze nieuwsbrief. We hebben nu het 
assortiment vernieuwd! Boeken die al lange tijd in de garage opgeslagen waren, zijn in de kast gezet. Andere 
boeken zijn apart gelegd en sommige boeken die de kast nooit uitkwamen, zijn naar de kringloopwinkel 
gebracht. We willen om de 6 à 8 weken de inhoud van de kast enigszins wisselen. Zo is er steeds een 
aantrekkelijk aanbod. Kom kijken en neem een boek mee! 
 
Sponsormaaltijd: op 29 januari hebben Daisy van de Werf, Djoya Burger en Eva Verton een maaltijd 

verzorgd in het Huis van Alles. Zij gaan de komende 
zomervakantie 3 weken naar India, samen met een arts, 15 
medeleerlingen en 3 docenten van het Coenecoop College. Zij 
gaan daar als stage vrijwilligerswerk doen. Omdat zij voor 
sponsorgeld moeten zorgen (€1800,-) en de reis moeten 
betalen (€900,-) hadden ze een leuke sponsoractie bedacht: 
koken in het Huis van Alles. Daisy, Eva en Djoya hebben zelf 
recepten uitgezocht en deze thuis uitgeprobeerd. Ook 
hebben ze een sponsor gezocht voor de boodschappen: Wim 
Vermeulen reageerde enthousiast en vrijgevig op hun 
verzoek. Met dozen en tassen 
vol boodschappen kwamen ze 

op de kookdag naar het Huis van Alles. Met behulp van de vaste kookploeg, 
maar onder leiding van Daisy, hebben ze een 3-gangen Indiase maaltijd bereid: 
wortelsoep, bloemkoolcurry en shrikand (Indiase yoghurt). De zaal was gezellig 
vol met 43 eters. Tussen de gangen door gaven de meiden een presentatie over 
hun reis, waar met veel belangstelling naar geluisterd werd. Na afloop kon men 
een bijdrage aan hun stagereis in een doos doen. Het is duidelijk dat er veel 
waardering is voor het initiatief van Daisy, Djoya en Eva. Want er zat met 
sponsoring van Stichting de Kaag (geld van de drankjes), het Huis van Alles 
(geld van de maaltijd) én de gulle eters het prachtige bedrag van €556,00 in de 
doos! De meiden zijn dit vandaag zelf komen vertellen, omdat ze iedereen 
wilden bedanken. Het is dubbel en dwars verdiend, want ze hebben hier veel 
tijd, energie en enthousiasme in gestoken. En het is niet niks om als 14-jarigen 
voor een groep van ruim 40 mensen te koken. 



 

Nieuwe tafels: er zijn nieuwe tafels! Op 8 februari zijn ze door onze handige klusjesmannen in elkaar gezet 
en in gebruik genomen. We zijn er erg blij mee.  
 
 

Verrassing: opnieuw  was er een verrassing voor de dames van de 
kookploeg. De 2 handige mannen, die al meerdere klusjes voor hun 
rekening hebben genomen, hebben aan de binnenkant van één van 
de kasten een heus dekselrek gemonteerd. Super handig!  
 
 
 

 
 
 
 

Buurtbus: het bestuur van de buurtbus liet weten dat er in de maand januari 
een opvallende stijging van het aantal reizigers dat in het dorp instapt te zien is, 
nl. van 69 naar 121. Het moet nog blijken of er werkelijk sprake is van een 
groeitrend. Dat zou mooi zijn, want daarvoor zijn ze met de nieuwe 
dienstregeling gaan werken. 
 
 
 

 
NL Doet en vrijwilligersontbijt: op 15 en 16 maart is het weer NL Doet. Het Huis van Alles heeft een 
aanvraag voor picknicktafels gedaan en deze is gehonoreerd. Ze worden op 16 maart in elkaar gezet. Hulp 
hierbij is welkom! Ook is er die ochtend het vrijwilligersontbijt. Om half 9 staat er een uitgebreid 
ontbijtbuffet klaar voor alle vrijwilligers uit ons dorp (wel even aanmelden!). 
 
Opschoondag: tot slot wil ik hier de aandacht vestigen op onze jaarlijkse opschoonactiviteit. Deze keer is dit 
op zaterdag 23 maart.  
In Bodegraven-Reeuwijk wil het Burgerinitiatief Reeuwijk hier een unieke actie aan toevoegen:  
         de zwerfafvalchallenge.  



 

De bedoeling is om ieder initiatief, groot en klein, een podium te bieden en het hiermee aantrekkelijker 
maken om mee te helpen het zwerfafval in onze gemeente op te ruimen.  
Op 24 januari is er een bijeenkomst geweest waar iedereen die graag ziet dat onze gemeente zoveel mogelijk 
afvalvrij is, welkom was om mee te denken. Een van de belangrijkste zaken die toen naar voren kwam, was 
dat men het opschonen niet tot 1 dag per jaar zou willen beperken, maar naar ideeën op zoek is om 
regelmatiger zwerfafval op te ruimen. Daarnaast is gesproken over de broodnodige preventie door  o.a. de 
jeugd te enthousiasmeren en te leren dat het de gewoonste zaak van de wereld is om je eigen afval mee te 
nemen.  
Wat ons dorp betreft: wij zijn al heel goed bezig en gaan weer aan de slag op 23 maart.  
Kom ook helpen (om 9 uur verzamelen bij het schuurtje van Dirk Vergeer), want vele handen maken het 
werk lichter en dan zijn we eerder klaar. Nadere aankondiging volgt nog in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 
en de site van het dorpsteam.  

 
  
Dit was het weer voor deze keer.  

 

Tot snel in het Huis van Alles! 
 
 


