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"Dag
uanBadhoeuedoÍp?
Feestie
datsmaalte
naatmeeÍ
Badhoevedorp. Er is een eerste
keer voor alles en zo organiseerde 't Rietland op zaterdag
18 april voor de eerste keer De
Dag van Badhoevedorp. Direct
werd duidelijk, dat het zeker
niet voor het laatst is geweest,
want de circa 150 aanwezigen
genoten in het activiteitencentrum van een lekker lenteÍeestje.
"Het was een succes en daar
zijn we beslist blij mee", vertelt
beheerster Gerda Popken. "We
hadden een leuk programma en
je moet altijd afwachten hoe dat
aanslaat. Maar, dat mogen we
zeker stellen, de reacties waren
allemaal positieÍ. Dus volgend
iaar weer? Als het aan ons ligt,
gebeurt dat zeker."
I

Anja Maas

Het programma dat in 't Rietland
werd georganiseerdbood elk
wat wils. Line dance, meedoen
met een loterij en prijzen winnen met een Rad van Fortuin,
een quiz en een heuse Mystery
Guest. "Dat was, hadden we
al laten doorschemeren, een
BB'er, oftewel een bekende

Badhoevedorper. In dit geval
bleek dat een Badhoevedorpse.
Het was Anne Marie Kamevaar,
de nieuwe voorzitter van de
Dorpsraad. Zij zorgde ervoor
dat onze eregast Jan Pieter Bart
voor deze middag werd geihstalleerd tot burgemeester van
Badhoevedorp.Waarom? Omdat
hij, zo vond iedereen,dat meer

dan verdiende.Jan Pieter Bart,
wie kent'm eigenlijkniet? Hij is
40 jaar voorzitter geweest van
het Rode Kruis Badhoevedorp,
hij heeft als "burgemeester"zeer
regelmatigSinterklaasontvangen, hij was ceremoniemeester
bijtalvan ...
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"Dag van
Badhoevedorp? Feestje
dat smaakte naar meer"
... activiteiten, enzovoort, enzovoort.
Kortom, hij verdiende op deze Eerste
Dag van Badhoevedorp de speciale
ambtsketen die wij voor hem hadden gemaakt beslist." Behalve voor
een totaal verraste J.P. Bart, was er dat nog een bezoekje aan het oude
aandacht voor Piet Bouwhuis, ook
Dorpshuis,maar binnenkortwordt dat
een Badhoevedorpermet de echte B het nieuwe gebouw, waar de Galerie
factor. Hij bleek de componist van het eindelijk een plekje kan krijgen dat
Lied van Badhoevedorp, dat aÍgelo- goed aansluit bij haar doelstellingen:
pen zaterdagmiddag heel toepasselijk kunst laten zien aan Badhoevedorp
werd gezongen, en werd als zodanig in Badhoevedorp.Duidelijk werd ook
door Gerda Popken in de bloemetjes dat wie slecht ter been is. toch zonder
gezet. Een deel van de opbrengst van problemen 't Rietland,het winkelcende hierboven vermelde loterij ging trum of het Dorpshuis kan bereiken.
naar Inloophuis Esperanza, dat 200 De Shuttle Service Badhoevedorp
euro mocht ontvangen.
haalde enkele bezoekers van de Dag
Ook was er aandacht voor Galerie van Badhoevedorp- ter kennismaKunst 2001. Els Oomen, belast met king gratis - op en bracht ze weer
de pr van de Badhoevedorpseten- thuis. ldeetje voor andere tochtjes?
toonstellingsorganisatie, presen- Bel even met 06-49920965. Peter
teerde de Galerie bij een speciale en Linda van Rijn hebben alle inÍo
stand en wie weet, was dàt voor beschikbaar.Het geheel overziend is
Badhoevedorpersaanleidingom eens er maar een conclusie mogelijk: De
een kijkje te gaan nemen bij de vele Dag van Badhoevedorp op zaterdag
interessante exposities die worden 18 april betekende de start van een
aangeboden. Voorlopig betekent nieuwetraditie.

