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Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
We kunnen helaas niet om de coronapandemie heen. Voor het
tweede jaar op rij kan Koningsdag niet worden gevierd zoals we
dat graag zouden willen; met elkaar, in ons eigen dorp, in en
rondom het dorpshuis De Vijf Bogen. Als bestuur hebben we de
besluitvorming natuurlijk gevolgd en het was geen verrassing,
maar wel weer een teleurstelling, dat Koningsdag niet op de
ouderwetse manier kan doorgaan. Ook het nieuws dat met een
negatieve coronatest een dagje uit weer mogelijk is, heeft op het
vieren van Koningsdag geen invloed. We zijn dus beperkt in de
mogelijkheden en we moeten ons houden aan de maatregelen.
Hoe vervelend dan ook. Tenslotte ligt de zomer voor ons. Hoe mooi
zou het zijn als we dan weer meer mogen en kunnen genieten van
meer vrijheid.
Om Koningsdag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, hebben we
toch enkele dingen georganiseerd. Zo laat in de ochtend een
draaiorgel zijn vrolijke deunen door het hele dorp horen. En ook dit
jaar willen we de ouderen verrassen met een lekkere traktatie. Er
is een wandeltocht door het dorp en een fietstocht in de omgeving,
voor zowel groot als klein. Tot slot organiseren we een straatbingo.
We zetten op enkele plekken in het dorp de bingocaravaan neer en
iedereen mag op veilige afstand meedoen. Bij al deze activiteiten
is er natuurlijk ook iets te winnen.
En mocht je nog niet helemaal online moe zijn, kijk dan eens op de
site www.koningsdag.online. Hier zijn nog een aantal dingen te
doen, waaronder een heuse verveellijst met wel meer dan 100
ideeën. Hoeveel precies kan ik niet zeggen, want één van de
opdrachten is om dat te ontdekken.

We hopen met deze activiteiten toch nog iets van Koningsdag te
kunnen maken, binnen de mogelijkheden die er zijn.
Zoals gebruikelijk bieden we deze activiteiten gratis aan. Normaal
komen we langs de deur met een collecte, maar ook die kan dit
jaar niet plaatsvinden. Gelukkig hebben we een aantal donateurs
die jaarlijks een (start)bedrag aan ons overmaken. Ben je nog geen
donateur of wil je een eenmalige bijdrage overmaken, dan kan dat
natuurlijk altijd. Meer informatie vind je op de achterkant van dit
boekje.
Met vriendelijke groet,
Rik Wever
Voorzitter

Aangepast programma
Zonsopgang Uithangen van de vlaggen
Gezellig als onze nationale driekleur, juist in deze
tijd, bij zoveel huizen aan de gevel wappert. Het is
zo’n feestelijk gezicht. Hangen jullie ook allemaal de
vlag uit?

Vanaf 10.00 uur Rondbrengen traktatie 65-plussers
Ook dit jaar ontvangen de 65-plussers van het dorp iets lekkers
voor bij de koffie en/of thee. De Oranjevereniging brengt deze
traktatie vanaf 10.00 uur persoonlijk rond. Natuurlijk met
inachtneming van de geldende coronamaatregelen.

10.00 tot 12.00 uur Draaiorgel
Tussen 10.00 en 12.00 wordt Baambrugge opgevrolijkt met
muziek. Een draaiorgel maakt dan een rondgang door het dorp.

Vanaf 11.30 uur Straatbingo
De straatbingo vindt plaats op vijf locaties in het
dorp. Per locatie zijn we ongeveer 30 minuten
aanwezig. Ter plekke reiken wij de bingokaarten
uit. Leg wel zelf een pen klaar. En zorg voor iets
hards wat je onder de bingokaart kunt leggen.
Natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen. Wie
wil, mag meedoen! De deelname is gratis.
Uiteraard houden we de coronamaatregelen in de gaten. Daarbij
rekenen we op jullie medewerking.
Locatie
Dorpshuis De Vijf Bogen
Wethouder van Oostveenstraat ter hoogte van
huisnummer 23/25
Hoek Kleiweg/Prinses Beatrixstraat
Angstelhof
Elfstedenplantsoen

Tijdstip
11.30 uur
12.15 uur
13.30 uur
14.15 uur
15.00 uur

Wandelpuzzeltochten voor jong en oud
Voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 is er
dit jaar een wandeltocht met vragen gemaakt.
Kinderen jonger dan vier jaar mogen het
natuurlijk ook proberen. Het dorp is voor deze
wandeltocht in tweeën gedeeld, met als
scheiding onze dorpsbrug. Ga gezellig met je
familie of vrienden op pad en maak kans op
een prijs! Je mag de vragenlijst met de
antwoorden tot en met 7 mei in de brievenbus
bij het dorpshuis doen.
De wandeltocht met de vragen zit in het tasje dat alle kinderen van
de Ichthus tijdens de Koningsspelen krijgen. Zit je niet in
Baambrugge op school? Geen nood, wij komen een tasje brengen.
Stuur dan een e-mail naar oranjevereniging@baambrugge.org en
vermeld hierin je leeftijd en adres. Dit kan tot en met 27 april.
De wandeltochten met de vragen zijn daarnaast ook te vinden op
www.koningsdag.online.
Voor de kilometervreters is er ook een wandelpuzzeltocht van 12
kilometer. Trek de wandelschoenen aan, beantwoord de vragen en
win een prijs! De tocht en de daarbij horende vragen vind je op
www.koningsdag.online. Op deze website staat ook een interactief
kaartje van de te volgen route. Volg je de route en noteer je de
antwoorden liever op papier? Print de tocht dan uit. Of stuur een
e-mail naar oranjevereniging@baambrugge.org en vermeld daarbij
je adres. Wij brengen dan een papieren versie langs. Aanvragen
kan tot en met 27 april.
Doe de vragenlijst inclusief de antwoorden uiterlijk 7 mei in de
brievenbus bij het dorpshuis. Of e-mail de antwoorden uiterlijk 7
mei naar oranjevereniging@baambrugge.org. Vermeld daarbij wel
je naam en adres.

Fietspuzzeltocht
Dit jaar kun je er ook voor kiezen om de fiets te pakken. Er zijn
twee fietspuzzeltochten gemaakt. Eén van 12 kilometer en één
van 39 kilometer. Met deze tochten zijn uiteraard ook prijzen te
winnen. Dus pak je stalen ros en spring op de
pedalen! De tochten en de daarbij horende vragen
vind je op www.koningsdag.online. Op deze website
staan ook interactieve kaartjes van de te volgen
route. Volg je de route en noteer je de antwoorden
liever op papier? Print de tocht dan uit. Of stuur een
e-mail naar oranjevereniging@baambrugge.org en vermeld daarbij
je adres. Wij brengen dan een papieren versie langs. Aanvragen
kan tot en met 27 april.
Doe de vragenlijst inclusief de antwoorden uiterlijk 7 mei in de
brievenbus bij het dorpshuis. Of e-mail de antwoorden uiterlijk 7
mei naar oranjevereniging@baambrugge.org. Vermeld daarbij wel
je naam en adres. Zit je nog op de basisschool? Vermeld dan ook
je leeftijd.
De prijswinnaars krijgen na 7 mei persoonlijk bericht!
Verrassingsbonnen
Normaal krijgen de kinderen tot en met groep 8 altijd verrassingsbonnen bij de inschrijftafel voor de spelletjes. Dit jaar gaat dat
anders. In het tasje wat je op de Ichthus krijgt, zit een zakje snoep
en iets te drinken. Ook zit er een oranje bon in het tasje waarmee
je een patatje bij café-restaurant De Punt kunt halen. Heb je geen
tasje en zit je op de basisschool? Onder het kopje ‘Wandeltochten’
kun je lezen wat je dan moet doen.

Voor alle activiteiten geldt:
Deelname is op eigen risico.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Blijf thuis bij klachten.
Als de maatregelen tijdens een activiteit niet worden gevolgd,
kan de Oranjevereniging deze activiteit stoppen.

4 mei 2021
Ook dit jaar is besloten de lokale herdenkingsactiviteiten aan te
passen. Bij wijze van herdenken vragen wij je een kaars aan te
steken en deze voor het raam te zetten. Daarnaast roept het
Nationaal Comité 4 en 5 mei heel Nederland op om overdag een
bloem te leggen bij een lokaal oorlogsmonument. Via de website
van het comité (www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten) kun je ook
online een bloem leggen. Dit kan bij een monument naar keuze.
Naast een digitale bloem kun je ook een persoonlijke boodschap
achterlaten bij het monument.
Zonsopgang
Ook dit jaar roept het Nationaal Comité iedereen op om, net als
vorig jaar, de vlag de hele dag halfstok te hangen.
19.58 uur
Vorig jaar speelden mensen door het hele land mee met de
Taptoe. Ook dit jaar is iedereen die een instrument speelt van
harte uitgenodigd om mee te spelen.
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.

Vlaginstructie
De vlaggen blijven tot aan zonsondergang halfstok hangen.

Steun ons!
Word lid
Ook dit jaar kunnen we geen huis-aan-huiscollecte lopen.
Gelukkig zijn vele Baambruggers lid van de
Oranjevereniging en met deze gelden kunnen we een
aangepast programma aanbieden en de hiervoor
gemaakte kosten betalen. Steun ons door ook lid te
worden! De minimale bijdrage is € 3,50. Aanmelden kan
via onze website www.baambrugge.org.

Eenmalig doneren
Eenmalig doneren kan via onderstaande QR-code.

Er is geen minimum bedrag voor een eenmalige donatie.
U kunt uw eenmalige donatie ook overmaken naar
NL39 RBRB 0928 9661 00
t.n.v. Oranjevereniging Baambrugge.

Contact
Website: www.baambrugge.org
Activiteitensite: www.koningsdag.online
Facebook: www.facebook.com/oranjeverenigingbaambrugge
E-mail: oranjevereniging@baambrugge.org
Rekeningnummer: NL39 RBRB 0928 9661 00
Adres: Elfstedenplantsoen 12, 1396 LE Baambrugge

