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Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
De Provinciale Statenverkiezingen hebben, op het moment dat ik
dit schrijf, net de aftrap gehad. Het eerste verkiezingsdebat op tv is
een feit. Al met al is het een heel circus wat weer in beweging
wordt gezet. Alle politici zetten hun beste beentje voor om hun
standpunten zo goed en soms zo luid mogelijk kenbaar te maken.
Maar het is een heel ander circus als wat wij als Oranjevereniging
voor ogen hebben. Het circus is namelijk ons thema voor dit jaar!
De kinderspelen hebben dit jaar een andere opzet. Natuurlijk zijn
er de vertrouwde onderdelen, zoals de bonnetjes met drinken en
eten. Maar het wedstrijdelement is verdwenen. De spelen zijn
vooral gericht op het doen en op het leren van vaardigheden op
circusgebied. De kans om iets te winnen is wel gebleven, want de
inzet van kinderen mag best beloond worden. Bij het winnen van
de prijzen komt nu alleen meer geluk om de hoek kijken. Hoe we
dat invullen, zal zichtbaar zijn op Koningsdag.
Een Koningsdag waarbij jullie van harte zijn uitgenodigd! Een dag
zoals deze is, en ik heb het vaker gezegd, ook bedoeld om elkaar
in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. Ook voor de nieuwe
gezinnen die in ons mooie dorp zijn komen wonen, is dit een prima
aangelegenheid om het dorp beter te leren kennen en, wie weet, te
participeren in de activiteiten in het dorp.
Tot Koningsdag! Voor de wilde dieren hoeven jullie niet weg te
blijven. Net als de rondtrekkende circussen hebben wij die niet.
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 zichzelf of hun fiets, step of skelter versieren in
het thema circus! Hiermee zijn leuke prijzen te winnen.

09.30 uur Welkomstwoord op het Dorpsplein
Welkomstwoord door de voorzitter van de Oranjevereniging en
wethouder Rein Kroon van de gemeente De Ronde Venen. Na de
toespraken zingen we samen het Wilhelmus.

10.00 uur Minispelen
Welkom in het circus! Kom je een kijkje nemen in onze tent?
Verkleed je als clown, maak muziek, dans en vergeet niet op de
foto te gaan! De clown probeert alle ballen in de lucht te houden,
wil je hem helpen? De paarden, aapjes en olifanten zijn elkaar
kwijt… Kun jij ze weer bij elkaar brengen in de circusmemory?
Spring er op los in ons circusspringkussen, speciaal voor onze
kleine circusartiesten. Wil je graag een clown, leeuw of directeur
worden en ben je in een creatieve bui? Kom dan gezellig met je
papa, mama, opa of oma een mooi masker maken. Tijdens je
bezoek aan ons circus kun je langskomen bij onze kraam om
touwtje te trekken en een mooie prijs te winnen!

10.00 uur Circus Oranje
Doe mee aan de verschillende circusactiviteiten! Ervaar en leer wat
circusartiesten doen. Als je stempelkaart vol is, dan krijg je een
klein cadeautje. Voor de grote prijzen moet je dit jaar geluk
hebben, die worden verloot.
Jongleren
Altijd al eens willen jongleren? Probeer het uit. Je wordt geholpen
door een echte jongleur!
Steltlopen
Alles van grotere hoogte bekijken? Probeer eens stelt te lopen.
Ballopen
Een pittige klus. Lukt het jou om op een houten bal te
lopen?
Ringwerpen
Probeer de ringen om de neus van de clown te
werpen.
Koorddansen
Balanceren op een koord een halve meter boven de
grond. Lukt je dat?
‘Gekke fietsen’
Let op! Dit zijn geen gewone fietsen. Probeer er
maar eens op te rijden. Succes!!
Clownsschoenenrace
Loop met rare clownsschoenen het gekste parcours.

Circus Oranje is voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8.
De uiterste inschrijftijd is 11.00 uur!
De verloting is om 12.30 uur in de Buurtkamer.

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 een patatje bij snackbar ’t Bruggetje. Met de witte
bon krijg je een zakje snoep bij de snoeptafel. Bij diezelfde
snoeptafel krijg je met de blauwe bon iets te drinken. En met de
oranje bon kun je een zakje popcorn halen. Deze lekkernij is mede
mogelijk gemaakt door Café - Restaurant De Punt.
Draaimolen
Ook dit jaar ontbreekt de draaimolen niet. De ritjes zijn gratis voor
alle kinderen die willen draaien en zweven. De draaimolen staat er
tot 12.00 uur.
Springkussens
Dit jaar weer twee springkussens welke ieder jaar
weer voor veel spring-, buitel- en valplezier zorgen.
Schoenen uit en genieten maar! Denk bij het springen
wel een beetje om je vriendjes en je vriendinnetjes.
Let op! Het springkussen in de sportzaal is voor alle
kinderen tot en met 6 jaar. Op het springkussen buiten mogen alle
kinderen van 7 tot 12 jaar.

10.30 uur Koffie en oranjeborrel
U bent weer van harte uitgenodigd voor onze feestelijke oranjeochtend voor senioren. Gezellig een kopje koffie of thee drinken en
de laatste nieuwtjes met elkaar uitwisselen. Daarna een lekker
borreltje! Natuurlijk ontbreekt ons jaarlijks prijzencircus niet.
Maar…. daar moet u wel iets voor doen!
Lid worden van de Oranjevereniging? Dat kan via onze website!
Heeft u een vraag of idee? Meld het ons via de website.
Alle benodigde informatie staat achterop dit programmaboekje.

Middagprogramma
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.

13.00 uur Popcorn of suikerspin
Wat is een circus zonder popcorn of suikerspin? Fontijn
Suikerspinnenfeest is in de middag aanwezig. Alle gelegenheid om
een lekkere suikerspin of een zakje popcorn te kopen.

14.00 uur Demonstratie gymnastiek- en turnafdeling BEO
Sport en beweging zijn niet alleen goed voor de gezondheid, maar
vooral heerlijk om te doen, zeker voor kinderen! Daarom sporten er
al bijna 30 jaar kinderen vanaf 3 jaar bij BEO. Vandaag geven zij
een demonstratie van hun acrobatische oefeningen, een prima
aansluiting op het thema Circus.
Hopelijk maakt deze demonstratie andere kinderen enthousiast en
besluiten zij ook te gaan turnen bij BEO!

14.30 uur Krachtmeting
Wat is een circus zonder de allersterkste en stoerste mensen?
Juist, helemaal niks! Daarom gaan we op zoek naar de sterkste
man, vrouw en puber van Circus Oranje. In een krachtmeting
bestaande uit gewichtheffen, trekkerband rollen en voertuigslepen
wordt bepaald wie de sterkste is. Om de krachtmeting eerlijk te
laten verlopen, worden er twee parcoursen opgezet. Eén parcours
voor deelnemers tot 18 jaar en één parcours voor volwassenen.
Ben jij de sterkste?

15.00 uur Schminken
Wil je graag een echte clown, leeuw of olifant worden? Laat je dan
bij ons schminken! Alle kinderen van 2 tot en met 12 jaar zijn
welkom.

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!

17.00 uur Meezingen met Mitchell
De voetjes kunnen ook dit jaar van de vloer en meezingen mag! Dit
jaar sluit Mitchell Dobbelaar Koningsdag muzikaal af met
Hollandse hits. Mitchell zingt regelmatig in De Punt, maar ook
elders zijn zijn zangkunsten en gezelligheid ontdekt.

Avondprogramma
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 2019 In vrijheid kiezen
19.00 uur Herdenkingsdienst
De herdenkingsdienst wordt gehouden in de Dorpskerk in
Baambrugge. 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.
Kunt u niet aanwezig zijn tijdens de dienst? Dan kunt u deze ook
volgen via de kerktelefoon:
https://dorpskerk.protestansekerk.net/kerkradio.

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
Burgemeester Maarten Divendal legt samen met
kinderburgemeester Fabriz Kalse een krans, waarna we
gezamenlijk de twee minuten stilte beleven. 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.

Het dorp uit tijdens
Koningsnacht?
Niet nodig!
Haal een Koningsborrel
in Café De Punt!
Open tot 02.00 uur!
Op Koningsdag ook geopend

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

