Oranje Vereniging Baambrugge
Ochtendprogramma
08.30 uur Uitsteken van de vlaggen

Het dorp ziet er vrolijk uit als onze nationale driekleur bij zoveel huizen aan
de gevel wappert, dat is een feestelijk gezicht. Hangen jullie ook allemaal de
vlag uit?

09.00 uur Muzikale rondgang door Baambrugge

De Abcouder Harmonie is ook dit jaar weer vroeg uit de veren om ons met
hun muzikale klanken te laten weten dat het Koningsdagsfeest gaat
beginnen. Natuurlijk wordt het extra feestelijk als wij allemaal de harmonie
vergezellen tijdens de rondgang door het dorp. We eindigen op het
dorpsplein.

09.30 uur Welkomstwoord op het Dorpsplein

Welkomstwoord door de voorzitter van de Oranjevereniging en een
vertegenwoordiger van de gemeente De Ronde Venen. Na de toespraken
zingen we samen het Wilhelmus.

10.00 uur Minispelen

Jong geleerd is oud gedaan! De peuters en kleuters uit Baambrugge gaan
geld sparen in het spaarvarken, een pittige toren bouwen, afval sorteren in
de bakken en..... kegelen maar!
Is je spelletjeskaart vol, dan mag je in de cadeautjeskraam iets komen
uitzoeken.

10.00 uur Groen en poen

Help de wereld schoner te worden en bespaar veel geld!
Vang je rijk
Het geld vliegt door de lucht. Vang veel briefjes en je krijgt veel punten!
Wek de zon op
Koppel de zonnepanelen, maar doe het wel goed. Hoe sneller je dit doet,
hoe eerder de zon haar werk kan doen en het licht in huis kan gaan
branden!
Fiets je groen
Fiets zo hard je kunt om zoveel mogelijk stroom op te wekken.
Houdt het goud?
Zorg dat je handen niet trillen tijdens het stapelen van het goud. Je speelt
tegen elkaar. Wie de meeste staven stapelt wint en krijgt de meeste punten.

Gooi het over de balk
Gooi de geldzakjes zo dicht mogelijk bij de roos. Al je gegooide punten
worden bij elkaar opgeteld.
Afvalpret
Papier, plastic en restafval? Het moet allemaal in de goede afvalbak. Doe dit
snel en goed. Dan krijg je de meeste punten.
Draaimolen
Ook dit jaar mag de draaimolen niet ontbreken. Deze staat er weer fris en
fruitig bij. De ritjes zijn gratis voor alle kinderen die willen draaien en zweven.
De draaimolen staat er tot 12.00 uur.
Springkussen
Het springkussen zorgt ieder jaar weer voor veel spring-, buitel- en valplezier.
Schoenen uit en genieten maar! Dit jaar zijn er zelfs twee! Het springkussen
in de sporthal is bedoeld voor de allerkleinsten onder ons. Denk bij het
springen wel een beetje om je vriendjes en je vriendinnetjes.
10.30 uur Koffie en oranjeborrel
Wat is Koningsdag zonder koffie en oranjeborrel voor de senioren onder
ons? Tussen alle drukte van de mini- en de kinderspelen kunnen de
senioren genieten van een kopje koffie of thee en de laatste nieuwtjes met
elkaar uitwisselen. Uiteraard ontbreekt de borrel niet. En ook zal er enige
herseninspanning nodig zijn. Wat? Dat laten we nog even in het midden…
We kunnen wel verklappen dat het met groen en poen te maken heeft. En u
kunt zelfs een gokje wagen!
10.30 uur Geld raden
Wie raadt hoeveel de totale waarde van de biljetten in de buis is? Let wel op,
de biljetten dwarrelen alle kanten op. Zoals jullie van ons gewend zijn, is hier
natuurlijk weer een leuke prijs mee te winnen. Dit spel van de RegioBank
blijft de hele dag staan en aan het einde van de dag maken we de winnaar
bekend. Dit is degene die het exacte bedrag raadt of die daar het dichtst bij
in de buurt zit. Oh ja, de deelname is gratis, dus dat hoeft geen beletsel te
zijn. Iedereen kan en mag meedoen!
10.30 uur Ducaten stapelen
Nog een spel van de RegioBank. Hoeveel munten kunnen jullie stapelen
binnen een minuut? Valt de stapel om en is de minuut nog niet voorbij, dan
mag je opnieuw beginnen. Ook dit spel blijft de hele dag staan. De deelname
is gratis en er zijn leuke prijzen mee te winnen. De winnaar is degene met de
hoogste stapel. Ook deze winnaar wordt aan het einde van de dag bekend
gemaakt.

Middagprogramma
13.00 uur Kindervrijmarkt
De beste plek om overtollige spullen van de hand te doen en anderen hier
weer blij mee te maken. En als klap op de vuurpijl kun je er ook nog een leuk
zakcentje aan overhouden. Maar als je je kunsten wilt vertonen door mooi
muziek te spelen dan mag dat natuurlijk ook. Dit zijn weer de ingrediënten
voor de kindervrijmarkt. De plek is rondom het dorpshuis. Mocht het weer
minder zijn, dan wijken we uit naar de sporthal.
14.00 uur Ringsteken op de fiets
Terug van weggeweest, ringsteken op de fiets. Een heerlijk Oudhollands spel
waar je op je eigen fiets moet proberen de ring te steken. We gaan door tot
er een winnaar is. Ook dit spel past in onze groen-en-poengedachte. Fietsen
en het hergebruiken van spellen valt in onze groene gedachte. En de
poengedachte? We hoeven geen ander spel te huren? En de winnaar krijgt
een leuke prijs. Mooi toch!
15.30 uur Pannatoernooi
Wie wordt de pannakampioen van Baambrugge? Heb jij de trucjes, de
snelheid en die subtiele voetbeweging in huis om een echte kampioen te
worden? Doe dan mee aan het RegioBank pannavoetbaltoernooi. In korte
wedstrijdjes van twee tegen twee (of één tegen één) wordt bepaald wie zich
de eerste Koningsdagpannakampioen van Baambrugge mag noemen.
Pannavoetbal is een vorm van straatvoetbal en is flitsend en spectaculair
om naar te kijken. Tijdens pannavoetbal gaat de trukendoos van een
voetballer open.
16.00 uur Sjoelen op de reuze sjoelbak
Iedereen kan weer proberen om de gladde schijven in de 1, 2, 3 of 4 te
krijgen. Aan het einde hebben we een winnaar en natuurlijk een prijs!
16.00 uur Barbecue
Na alle inspanningen van het middagprogramma begint de maag voorzichtig
te knorren. En voor sommige onder ons is het wel goed om een bodempje te
leggen… Frits en zijn team zorgen ook dit jaar voor de inwendige mens. De
barbecue wordt aangestoken en het buffet weer geopend. Eet smakelijk!

Avondprogramma
19.00 uur
Ter afsluiting van deze groen-en-poendag organiseren we ’s avonds een
leuke puzzeltocht voor jong en oud rond ons prachtige ‘groene’ dorp!
De puzzeltocht gaat alleen door als het weer het toelaat.
21.00 uur Oranjeavond
In het dorpshuis sluiten we de dag gezellig af. Nog even napraten en een
laatste drankje.

