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Baambrugge, 24 april 2020 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

We maken bijzondere tijden door als gevolg van het COVID-19 virus. Door de genomen maatregelen 

is onze huidige wereld beperkt in de mogelijkheden. Alle evenementen zijn tot en met 1 september 

verboden. We naderen Koningsdag en zullen dit feest met elkaar op een heel andere manier 

beleven.  

 

Wij als Oranjevereniging waren druk bezig met de afrondende zaken ter voorbereiding op  

Koningsdag, maar deze zijn in de koelkast gezet na het besluit van onze regering. In de korte, ons 

nog resterende, tijd hebben we getracht om het over een andere boeg te gooien. Dit met het doel 

om toch nog iets van Koningsdag te maken, al is dat dit jaar in en om het eigen huis. Momenteel 

wordt er nog druk gesleuteld aan onze tijdelijke Baambrugse site Koningsdag.online, waarop 

meerdere activiteiten staan. We hopen op deze manier iets aan de viering van Koningsdag in 

Baambrugge te kunnen bijdragen. Uiteraard valt er bij deelname aan sommige van onze online 

activiteiten ook iets te winnen. De prijzen zijn veelal waardebonnen die bij onze lokale ondernemers 

kunnen worden ingeleverd. De 65-plussers onder ons krijgen speciale aandacht. Zij ontvangen op 

Koningsdag iets lekkers voor bij de koffie. De Oranjevereniging brengt dit in de ochtend persoonlijk 

rond, natuurlijk met inachtneming van de RIVM coronarichtlijnen. 

 

De beperkingen gelden ook voor de herdenking op 4 mei en het feest rondom 75 jaar vrijheid. In de 

gemeente De Ronde Venen waren talloze activiteiten ontplooid om het 75-jarige bevrijdingsfeest te 

vieren. En hoewel de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog volledig mank gaat, merken wij nu 

allen wat het is om met beperkende maatregelen te moeten leven. Wellicht kun je je nog beter dan 

anders een voorstelling maken van hoe het toen was. Onze democratie komt met een 

verantwoordelijkheid. Door vanuit de (beperkte) vrijheid van nu terug te kijken naar de onvrijheid 

van toen, zien we scherper dan ooit dat een democratie, vrijheid in meerdere opzichten, niet alleen 

geeft maar ook vraagt. Namelijk om mee te doen! En dat is wat ook wij in deze crisis moeten doen. 

Wij, als bestuur, wensen je een mooie Koningsdag toe, in goede gezondheid en met voldoende 

afstand. 

 

Namens het bestuur van de Oranjevereniging Baambrugge 

Henk Samplonius, Jeanet Smit, Ageeth van Bodegraven, Wesley Bon, Niels Wever, Carin van 

Bodegraven, Robert Snep, Mark Otten en Rik Wever. 

 
 

27 April: Koningsdag (= Woningsdag), aangepast programma 

 

Vanaf zonsopgang mag de vlag (met wimpel) worden uitgehangen. Het zou daarnaast leuk zijn als 

iedereen het huis op Koningsdag feestelijk versierd. Voor zonsondergang wordt de vlag weer 

binnengehaald. 

 

Ga naar www.koningsdag.online en ontdek wat er in Baambrugge online is te doen. De activiteiten 

hoeven niet op Koningsdag te worden afgerond. Je hebt hier langer de tijd voor, namelijk van 27 

april tot en met 5 mei 2020. Daarna maken we de winnaars online bekend op de reguliere website 

van de Oranjevereniging: www.baambrugge.org. Voel je niet verplicht, maar doe gerust mee!  

Let op! Als je mee wilt dingen naar de prijzen, moet je een account aanmaken op de website. 
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4 Mei: Herdenking, aangepast programma 

Op 4 mei worden alle mensen herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. We 

herdenken ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de 

Tweede Wereldoorlog.  

 

Landelijk is besloten dat er geen lokale herdenkingsactiviteiten plaatsvinden. Bij wijze van 

herdenken vragen wij je een kaars aan te steken en deze voor het raam te zetten. Daarnaast vraagt 

het Nationaal Comité 4 en 5 mei om dit jaar op de volgende manier te herdenken:   

    

Zonsopgang: De vlag halfstok hangen. Dit is een eenmalig gewijzigde vlaginstructie i.v.m. COVID-

19. 

19.58 uur: Alle blazers die het signaal Taptoe, naar behoren, kunnen spelen, worden uitgenodigd 

om dit vanuit de voortuin, achtertuin of vanaf het balkon te doen. 

20.00 uur: We nemen twee minuten stilte in acht. 

20.02 uur: Iedereen wordt uitgenodigd om vanuit de voortuin, achtertuin of vanaf het balkon uit 

volle borst het Wilhelmus mee te zingen. 

Zonsondergang: Voor zonsondergang wordt de vlag weer binnengehaald. 

 

Het Wilhelmus 

 

Wilhelmus van Nassouwe 

Ben ik, van Duitsen bloed 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood 

Een prinse van Oranje 

ben ik vrij onverveerd 

den koning van Hispanje  

heb ik altijd geëerd 

 

5 mei: 75 jaar vrijheid, aangepast programma 

Van zonsopgang tot zonsondergang: Uithangen van de vlag. 

Op onze website www.koningsdag.online kun je genieten van een virtuele fietstocht door de 

gemeente De Ronde Venen. Ook kun je de andere online activiteiten nog steeds doen. 

 

Lid worden? 

Door het coronavirus kunnen we dit jaar geen huis-aan-huiscollecte lopen en kunnen we, zoals 

eerder vermeld, Koningsdag helaas niet vieren zoals we in Baambrugge gewend zijn. Alle 

voorbereidingen waren natuurlijk wel al in volle gang. Gelukkig zijn vele Baambruggers lid van de 

Oranjevereniging en met deze gelden kunnen we de reeds gemaakte kosten betalen. Een gedeelte 

van de opbrengst van Baambrugge Culinair besteden we aan de traktatie voor de ouderen. Toch 

willen wij aan diegenen die nog geen lid zijn, vragen om ons voor de toekomst te steunen door ook 

lid te worden.  

 

Lid worden kan als volgt: 

1) Ga naar onze website www.baambrugge.org. 

2) Vul je gegevens in en klik op ‘Verstuur’. 

3) Voor minimaal € 3,50 per jaar ben je al lid. 

 

Ook zijn eenmalige donaties natuurlijk van harte welkom op rekeningnr. NL39 RBRB 0928 9661 00. 

Alvast bedankt voor jouw bijdrage! 
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