
Programma Koningsdag 2017 



 

 

Voorwoord 
 

Beste dorpsgenoten, 

 

Voor jullie ligt het programmaboekje over Koningsdag 2017. De 

laatste jaren is een thema het uitgangspunt voor de organisatie 

van deze dag. Dit jaar is het thema “Ik hou van Holland”. Een 

bekende term, een spelprogramma met een gelijke naam wordt 

uitgezonden op een commerciële tv-zender. In ons programma 

vinden jullie onderdelen terug die enigszins lijken op wat in dit 

spelprogramma is te zien. Ook andere activiteiten zijn gekoppeld 

aan dit thema. Allemaal vanuit de gedachte dat het spellen of 

activiteiten zijn die betrekking hebben op onze dagelijkse 

omgeving.  

 

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is Donald Trump nog 

niet zo lang president. Alle ophef, die hierover wordt veroorzaakt, 

doet mij beseffen dat je moet kijken naar wat je hebt en niet naar 

wat je niet hebt. Ook dat kan met het thema van dit jaar. Wees blij 

met een dag als Koningsdag! Het klinkt misschien hoogdravend, 

maar het is een voorrecht om te mogen wonen in een land als 

Nederland dat internationaal hoog scoort op factoren als 

democratie, veiligheid, vrijheid en geluk. En ook op sportief en 

economisch vlak is het een land om trots op te zijn. Niet alles is 

perfect, maar heel veel wel. Kortom: “Ik hou van Holland”.  

 

Als bestuur hopen we op een mooie zonnige dag op deze 50e 

verjaardag van onze Koning. Gezellig als jullie er ook zijn!  Het 

feest is in en rond ons dorpshuis De Vijf Bogen. Tot Koningsdag! 

 

Met vriendelijke groet, 

Rik Wever 

Voorzitter 

 



 

 

Ochtendprogramma 

08.30 uur Uitsteken van de vlaggen 
Gezellig als onze nationale driekleur bij zoveel huizen 

aan de gevel wappert, het is zo’n feestelijk gezicht. 

Hangen jullie ook allemaal de vlag uit? 

09.00 uur Muzikale rondgang door Baambrugge 
Zoals ieder jaar laat de Abcouder Harmonie ons met haar muzikale 

klanken weten dat Koningsdag gaat beginnen. Het wordt extra 

feestelijk als wij allemaal de harmonie vergezellen tijdens de 

rondgang door het dorp. En nog feestelijker is het als de kinderen 

van Baambrugge hun fiets, step of skelter versieren! Hier zijn leuke 

prijzen mee te winnen. 

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 
Natuurlijk houden onze peuters en kleuters ook van Hollandse 

spelletjes doen! Jullie mogen blikgooien, boter bij de boer brengen, 

tulpen in de vaas doen en een reuze lotto maken. 

Is de spelletjeskaart vol, dan mogen jullie in de kadootjeskraam 

iets komen uitzoeken! 

10.00 uur Ik hou van Holland 
Stort je in typisch Hollandse spelletjes!  

Molengolf 
Sla het balletje onder de molen door in het 

gat. Maar pas op, er zit een golf in de baan! 

Vang ze op! 
Reageer snel, want je weet nooit welke stok gaat vallen. Probeer er 

zoveel mogelijk in je handen te krijgen en verdien punten. 



 

 

Knikkerpaleis van Soestdijk 
Rol de knikkers door de poortjes van paleis Soestdijk en verdien 

zoveel mogelijk punten. 

Ik hou van Baambrugge 
Leg de foto’s op de juiste plek. Doe dit snel en goed. Dan krijg je de 

meeste punten. 

Memory in een modern jasje 
Hoe goed is jouw geheugen? Ouderwets memory met 

moderne plaatjes, namelijk emoticons. Je speelt tegen 

elkaar. Wie de meeste gelijke emoticons verzamelt 

wint en krijgt de meeste punten. 

Schiet maar raak! 
Schiet op doel en scoor punten.  

Uit je dak gaan… 
Ga uit je dak op de muziek! Maar let op, maak zoveel mogelijk 

dezelfde pasjes als je op het beeld ziet. Een jury bepaalt of je de 

danspasjes goed nadeed. 
 

Verrassingsbonnen 
De bonnen worden om 10.00 uur uitgedeeld bij de inschrijftafel 

voor de spelletjes in of voor het dorpshuis De Vijf Bogen. Deze zijn 

voor ieder kind tot en met groep 8 uit Baambrugge en omstreken. 

De bonnen hebben de kleur van onze Nederlandse vlag. Met de 

rode bon krijg je patat bij snackbar ‘t Bruggetje. Als je de witte bon 

inlevert bij de snoeptafel in het dorpshuis, krijg je, jawel, een zakje 

snoep. Drinken haal je, met de blauwe bon, ook bij de snoeptafel. 

En dit jaar is er ook een oranje bon waarmee je een echt Hollandse 

lekkernij kunt halen. 

Ik hou van Holland is voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8. 
De prijsuitreiking is om 12.30 uur in de sporthal. 



 

 

Draaimolen 
Ook ontbreekt de Ik-hou-van-Hollanddraaimolen niet. 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! Denk bij het springen wel een beetje om je 

vriendjes en je vriendinnetjes. 

10.30 uur Koffie en oranjeborrel 
Voor de senioren onder ons staat de koffie weer klaar. Natuurlijk 

met iets lekkers erbij. En uiteraard ontbreekt de borrel niet. Ook 

spelen we een leuk spel met elkaar. Voor de winnaar is er, zoals u 

dat gewend bent, een prijsje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisten jullie dat… 

 
De Oranjevereniging sinds dit jaar een website heeft? 

En dat jullie via deze website lid kunnen worden van de 

Oranjevereniging? 

Jullie voor een gezellige Koningsnacht het dorp niet uit hoeven?! 

 

Alle informatie staat achterop dit programmaboekje. 

 
 



 

 

Middagprogramma 

12.30 uur Oerhollandse lekkernijen 
De kinderen tot en met groep 8 kunnen, tegen inlevering van hun 

oranje bonnetje, een oerhollandse lekkernij krijgen. Wat dat is, 

laten we nog even in het midden. Mark van Café-Restaurant De 

Punt maakt het mogelijk om de kinderen op deze smaakvolle 

lekkernij te kunnen trakteren. 

Ook Frits zorgt voor een oerhollandse lekkernij. Wat is er nu 

Hollandser dan haring happen?! 

13.00 uur Kindervrijmarkt 
De beste plek om overtollige spullen te verkopen en anderen hier 

weer blij mee te maken. En als klap op de vuurpijl kun je er ook 

nog een leuk zakcentje aan overhouden. Als je je kunsten wilt 

vertonen door bijvoorbeeld mooi muziek te spelen, dan mag dat 

natuurlijk ook. Dit zijn de ingrediënten voor de kindervrijmarkt. De 

plek is rondom het dorpshuis. Bij slecht weer wijken we uit naar de 

sporthal. 

14.00 uur De Ronde van Baambrugge 
Nederland staat bekend als fietsland. Ook Baambrugge is een echt 

fietsdorp. Doordeweeks fietsen de kinderen naar school. En in het 

weekend stappen veel ouders op de (race)fiets. 

Maar wie is nou de snelste van het dorp? Doe mee aan De Ronde 

van Baambrugge. Wij zorgen voor de fietsen en de tijdregistratie. 

15.00 uur Mep ‘m erin 
Lekker ouderwets Hollands spijkerslaan. Sla de 

spijker met zo min mogelijk klappen in het houtblok. 

Leuk voor jong en oud. 

15.00 uur Vang ‘m 
Test je reactievermogen! Ga onder de stokken staan en vang 

zoveel mogelijk stokken. Kijk wel uit voor de jeugd, die kon ‘s 

morgens al oefenen. 



 

 

15.00 uur Kroonknutselen 
Ben je moe van de hele morgen spelletjes doen? Ga dan lekker 

kroonknutselen in het dorpshuis. Let op! Knutselen kan vanaf 4 

jaar en vol is wel vol. 

15.30 uur Mep ‘m eraf 
Met het spijkerslaan zijn de armspieren losgemaakt en het 

reactievermogen op scherp gezet. Dan is het nu tijd voor het 

grovere werk. Voor jong en oud is er het kussengevecht. Mep je 

tegenstander van de balk en win leuke prijzen. 

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 
Rond deze tijd begint de maag al voorzichtig te knorren. Tijd voor 

iets lekkers! Frits en zijn team zorgen ook dit jaar voor de 

inwendige mens. De barbecue wordt aangestoken en het buffet 

weer geopend. Eet smakelijk! 

16.00 uur Hollandse hits 
Susanne de Rooij komt Koningsdag muzikaal afsluiten met 

Hollandse hits. Van André Hazes tot Anouk. Disco, rock of 

Hollandse meezingers? Het komt allemaal voorbij. 

Met haar ervaring als backing vocalist bij grote Hollandse artiesten 

zoals Marco Borsato, Karin Bloemen, Lee Towers, Frans Bauer en 

Paul de Leeuw is een namiddagje Hollandse hits voor Susanne 

geen enkel probleem! 

  



 

 

Avondprogramma 

19.00 uur Levend ganzenbord 
Ter afsluiting van deze dag organiseren we ’s avonds 

levend ganzenbord voor jong en oud! Ook kan er nog 

gesjoeld worden op de reuze sjoelbak. 

21.00 uur Oranjeavond 
In het dorpshuis sluiten we de dag gezellig af. Nog even napraten 

en een laatste drankje. 
 

Voor alle activiteiten geldt: deelname op eigen risico! 

 

 
 

Bedankt! 
Natuurlijk kunnen we deze dag niet organiseren zonder vrijwilligers. 

Wij danken deze onmisbare hulpen! Ook willen we van de 

gelegenheid gebruik maken om onze leden en de gulle gevers aan 

onze collecte via deze weg te bedanken. Zonder jullie giften is het 

niet mogelijk om het feest te organiseren. 



 

 

4 mei 2017 

19.00 uur Herdenkingsdienst  
De herdenkingsdienst wordt gehouden in de Dorpskerk in 

Baambrugge. De voorganger van deze dienst is dominee Hsu en 

de spreker is de heer Van Dijk. Herdacht worden alle mensen die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. En ook de 

Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij 

vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. 

19.25 uur Stille tocht 
Na de herdenkingsdienst begint de stille tocht. Voor de aanvang 

van de tocht stellen we ons op in de Brugstraat. We lopen achter 

de tambours van de Abcouder Harmonie aan. Via de begraafplaats 

gaan we naar het monument. We verzoeken iedereen vriendelijk 

om de stilte tijdens de tocht te respecteren.  

20.00 uur Dodenherdenking 
Gezamenlijk beleven we de twee minuten stilte. Na de stilte speelt 

de Abcouder Harmonie het Wilhelmus. Aansluitend vindt de 

kranslegging  door de diverse organisaties uit Abcoude en 

Baambrugge plaats. Na de kranslegging krijgt een ieder de 

gelegenheid om in defilé langs het monument te lopen. 

Vlaginstructie  
De vlaggen blijven tot aan zonsondergang halfstok hangen. 

 
 



 

 

 

Contact 
Website: www.baambrugge.org 

Facebook: www.facebook.com/oranjeverenigingbaambrugge 

E-mail: oranjevereniging@baambrugge.org 

Rekeningnummer: NL39 RBRB 0928 9661 00 

Adres: Elfstedenplantsoen 12, 1396 LE Baambrugge 

 

 

 


