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Programma Koningsdag 2022 



 

 

Voorwoord 
 

Beste dorpsgenoten, 

 

Na twee jaar met beperkte mogelijkheden, met in 2020 een online 

variant van Koningsdag en in 2021 enkele buitenactiviteiten, gaan 

we hopelijk nu voor de normale Koningsdag rondom en in het 

dorpshuis. Wij hebben er weer zin in!  

Toch zal de dag niet geheel onbezorgd zijn als we denken aan de 

verschrikkingen die plaatsvinden in Oekraïne. Het laat ons 

allemaal zien dat vrijheid een groot goed is. En daar staan we met 

zijn allen bij stil tijdens de herdenking op 4 mei. 

 

Dit jaar is het thema van Koningsdag ‘Muziek’. Muziek heeft voor 

iedereen een eigen lading, in welke stemming je ook bent. Muziek 

raakt je, verrijkt je en verbindt je met anderen. Muziek doet je 

verwonderen, verbazen, emotioneren en herinneren. In het 

middagprogramma is het, in samenwerking met de Abcouder 

Harmonie, mogelijk om zelf eens een instrument te bespelen.  

 

Net voor de uitbraak van de pandemie kregen wij van Baambrugge 

Culinair een cheque ter ondersteuning van onze activiteiten. Het 

leek ons leuk om, juist nu, dit geld te gebruiken voor een 

gezamenlijk dorpsontbijt. Jullie zijn van harte uitgenodigd! 

 

Tot slot. Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je 

interesse? Meld dit dan bij een van de bestuursleden. De 

werkzaamheden en tijdsbesteding lichten we graag toe.  

 

Wij wensen jullie een mooie en fijne Koningsdag toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rik Wever 

Voorzitter 



 

 

Ochtendprogramma 

08.30 uur Uithangen 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. 

09.30 uur Welkomstwoord bij dorpshuis De Vijf Bogen 
Welkomstwoord door de voorzitter van de Oranjevereniging en een 

vertegenwoordiger van de gemeente De Ronde Venen. Na de 

toespraken zingen we samen het Wilhelmus.  

09.40 uur Dorpsontbijt 
Kom gezellig ontbijten bij het dorpshuis De Vijf Bogen! Het 

dorpsontbijt wordt jullie gratis aangeboden. Dit is mede mogelijk 

gemaakt door de mooie cheque die de Oranjevereniging in 2019 

van Baambrugge Culinair ontving. Het ontbijt wordt muzikaal 

opgeluisterd door de Abcouder Harmonie. 

10.30 uur Minispelen 
Welkom bij het muziekfeest! Houd je van zingen? Met onze 

karaoke disco kun je je mooie stem laten horen. Als je in een 

creatieve bui bent, kun je gezellig met je papa, mama, opa of oma 

een sambabal maken. Wil je als een echte beroemdheid op de 

rode loper poseren? Laat dan een leuke foto van jezelf maken. Oh 

jee… Alle muzieknoten liggen verkeerd. Hengel jij de muzieknoten 

bij elkaar, zodat we de liedjes kunnen zingen? Bij het muziekfeest 

krijg je natuurlijk ook weer een cadeautje mee naar huis. Veel 

plezier! 



 

 

 

10.30 uur Muziekfeest 
Doe mee aan de verschillende muziekactiviteiten! Als je 

stempelkaart vol is, dan krijg je een klein cadeautje. Voor de grote 

prijzen moet je dit jaar weer geluk hebben, die worden verloot. 

Pianospel 
Kies een van de vijf liedjes en probeer deze na te spelen. Extra 

moeilijk, want je doet dit met je voeten op het pianoklavier op de 

grond. Ben jij de nieuwe Mozart? 

Limbodansen 
Hoe laag kun jij? Wie het laagst kan op de tropische 

muziek, die verdient de meeste punten. Je kunt dit 

sowieso beter dan papa en mama! 

Muzieknoten werpen 
De noten hangen op een rij. Raak er zoveel mogelijk en verdien zo 

je punten. 

Just dance 
Swing de pan uit! Kies je favoriete lied en laat zien wat je in huis 

hebt. De jury beoordeelt je inzet. 

Xylofoon bouwen 
Zet met de beschikbare stukken de xylofoon zo 

snel mogelijk in elkaar. Sla daarna een aantal 

tonen om te bewijzen dat hij werkt. 

DJ-spel 
Timing is alles! Probeer de twee geluidsfragmenten gelijk te starten 

en wordt de nieuwe DJ Hardwell van Baambrugge.  



 

 

Raad een instrument 
Er zijn zoveel muziekinstrumenten, maar welke voel je? Hoe meer 

je raadt, hoe meer punten. 

Verrassingsbonnen 
De bonnen worden om 10.30 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 zakje snoep bij de snoeptafel. Bij diezelfde 

snoeptafel krijg je met de witte bon iets te drinken. En met de 

blauwe bon kun je op Koningsdag tussen 15.00 en 20.00 uur een 

patatje halen bij café De Punt. 

Draaimolen 
Ook de draaimolen ontbreekt niet. Een ritje is gratis voor iedereen 

die wil draaien en zweven. De draaimolen staat er tot 12.30 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. 

11.00 uur Koffie en oranjeborrel 
U bent weer van harte uitgenodigd voor onze feestelijke oranje-

ochtend voor senioren. Gezellig een kopje koffie of thee drinken en 

de laatste nieuwtjes met elkaar uitwisselen. Daarna een lekker 

borreltje! En u gaat op nummers letten, want dit jaar spelen wij….. 

de Oranjebingo! Natuurlijk met mooie prijzen. 

Het muziekfeest 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. 



 

 

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. 

15.00 uur Leer muziek maken 
Voor de kinderen die altijd al eens een muziekinstrument hebben 

willen leren bespelen, geven leden van de Abcouder Harmonie een 

workshop. Leer je de trommeltechnieken van de drumband of kies 

je voor de blaasinstrumenten van het orkest? Allebei mag 

natuurlijk ook. Kom je gezellig muziek met ons maken? Je kunt je 

ook inschrijven voor een gratis proefles bij de Abcouder Harmonie!   

16.00 uur Drinkspel 
Voor de feestvierders die van een biertje houden hebben wij een 

leuk behendigheidsspel ontwikkeld. Door middel van een 

touwconstructie beweeg je het biertje naar je mond en probeer je 

het biertje op te drinken zonder te knoeien. Ook de volwassenen 

en kinderen die geen biertjes drinken, kunnen meedoen met een 

glaasje frisdrank. Wie het snelst het glas heeft leeggedronken, 

krijgt een leuke prijs. 

Let op! De minimale lengte is 1 meter 50.  

De Abcouder Harmonie organiseert, ter ere van haar jubileum, 

in samenwerking met de Lions een muziekinstrumentenveiling. 

Heb je nog een oud instrument waar je van af wilt? 

Lever deze dan in bij een van de leden van de harmonie tijdens 

de workshop ‘Leer muziek maken’. 



 

 

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 Lekker eten 
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. Het eten wordt bereid op de Kamado’s. 

17.00 uur Meezingen met Susanne de Rooij 
Ook dit jaar kunnen de voetjes van de vloer. Meezingen mag 

uiteraard met de hits die Susanne zal laten horen.  

 

 

Lid worden van de Oranjevereniging? Dat kan via onze website! 

De minimale bijdrage is € 3,50. Maar als je meer wilt geven, 

dan mag dat ook. 

Heb je een vraag of idee? Meld het ons via de website. 

Alle benodigde informatie staat achterop dit programmaboekje. 



 

 

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 en de 

activiteiten gratis aan te bieden. 



 

 

4 mei 2022 Vrijheid in verbondenheid 

19.00 uur Herdenkingsdienst  
De herdenkingsdienst wordt gehouden in de Dorpskerk in 

Baambrugge. De voorganger van de herdenking is dominee Jerrit 

Vellenga. 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. De ontwikkelingen in Oekraïne maken het 

ons pijnlijk duidelijk hoe belangrijk en kwetsbaar het begrip 

vrijheid is. Ook de COVID-19-pandemie heeft ons laten zien wat  

vrijheid, op een andere manier, voor ons allemaal betekent. 

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 
Een vertegenwoordiger van de gemeente De 

Ronde Venen legt 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. De Pandergroep Scouting 

Abcoude assisteert hierbij. 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 

Voor een gezellige  
Koningsnacht  

hoef je het dorp niet uit! 

Haal een Koningsborrel 

in Café De Punt. 

Open tot 02.00 uur. 
Op Koningsdag ook geopend

 

 

 


