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Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen 
Baambrugge nodigt de leden van de vereniging uit
voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt 
gehouden op donderdag 17 maart in het dorpshuis
van Baambrugge,De Vijf Bogen. Start is om 20 uur;
zaal open om 19.30 uur. De vergadering zelf zal tot
circa 21.15 uur duren. Na de pauze zal er worden 
gesproken over de evaluatie van de Korte Coupure. 
Er wordt daar door te veel auto’s te hard gereden. We
boffen dat er nog geen persoonlijke ongelukken 
gebeurd zijn. Met de mogelijke reconstructie van de
dorpsbrug en de aansluiting van de nieuwe wijk
‘Kromwijck’ moet er toch iets aan de weg gedaan
worden; dan meteen ook maar snelheidsmatigende
maatregelen. Maar welke? Daar willen we het na de
pauze met u over hebben.

Voor het verslag van de ALV 2015, het financieel 
jaarverslag 2015 en het sociaaljaarverslag 2015 
verwijzen wijzen wij u naar de website: 
www.dorpsbelangenbaambrugge.nl, onder 
Vereniging/Algemene Leden Vergadering. 

De agenda van de leden vergadering is:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststelling verslag algemene ledenver-

gadering van 12 maart 2015 
3. Vaststelling sociaal jaarverslag 2015 
4.  - Vaststellen financieel jaarverslag 2015 en 

begroting 2016      
- Verslag kascontrolecommissie

5. Benoeming lid en plaatsvervangend lid 
kascontrolecommissie

6. presentaties over voornemens in 2016 
van de commissies 

7. Benoeming bestuursleden
- Gerard de Korte treedt statutair af. 
Hij stelt zich beschikbaar voor her-
benoeming.
- Abbey Gieske stelt zich beschikbaar als 
bestuurslid. Het bestuur draagt haar voor 
benoeming voor.
- Joost de Groot stelt zich beschikbaar als 
bestuurslid. Het bestuur draagt hem voor 
benoeming voor.

Artikel 10.2 uit de statuten: Bestuursleden worden
door de algemene vergadering benoemd uit de
meerderjarige gewone leden van de vergadering.
Het bestuur hoopt dat leden zich beschikbaar 
stellen als bestuurslid. Dit kan tot aanvang van de
algemene vergadering.

8. Rondvraag
9. Sluiting circa 21.15 uur en Pauze

Na de pauze wordt de herinrichting van de Korte
Coupure besproken met de leden.

Baambruggers die nog geen lid van de vereniging
zijn, en wel vinden dat ze het (eindelijk) moeten
worden, zijn ook van harte uitgenodigd. Er zullen
formulieren klaar liggen om zich aan te melden.
Het bestuur hoopt dat u die avond tijd neemt om
mee te praten over de toekomst van Baambrugge. 

Tot donderdag 17 maart in De Vijf Bogen!
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Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge
Postadres:  Dorpshuis De Vijf Bogen
Pr. Margrietstraat 10
1396 JX  Baambrugge
info@dorpsbelangenbaambrugge.nl
www.dorpsbelangenbaambrugge.nl

Dorpshuis de Vijf Bogen
Beheerder Frits Benacchio 
0294 - 29 19 55 | 06 - 51 60 94 52
reserveren@dorpshuisbaambrugge.nl
www.dorpshuisbaambrugge.nl

Contactfunctionaris Wijkgericht Werken
Pieter Scholten
0297-291754
p.scholten@derondevenen.nl

Wijkopbouwwerker Tympaan-De Baat
Liesbeth Boswijk
0294-284824
l.boswijk@stdb.nl

Woonconsulent Groen West
Tijs de Jong
088-0129000
info@groenwest.nl

Wijkagent Abcoude
0900-8844
Ton van der Straten
ton.van.der.straten@utrecht.politie.nl 

Wijkgericht Werken gemeente De Ronde Venen
wijkgerichtwerken@derondevenen.nl

Algemeen politienummer
0900-8844

Meld misdaad anoniem
0800-7000

Noodnummer politie
112

Meldpunt Openbare ruimte (gemeente)
0297- 291616
(klachten, wensen openbare ruimte)

Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg
Kerkgaarde 5
1391 MB  Abcoude
0297- 587600

Nieuwsbrief Baambrugge

Wijkgericht werken, dat doe je samen

Belangrijke adressen

Algemene Leden Vergadering Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge

19 maart Landelijke Opschoondag.

Dit is een uitgave van gemeente De Ronde Venen in het kader van wijkgericht werken. U kunt kopij aanleveren bij Liesbeth
Boswijk, l.boswijk@stdb.nl

Gemeente De Ronde Venen, GroenWest, Stichting Tympaan-De Baat en de politie werken samen met bewoners  aan de
leefbaarheid, vitaliteit en identiteit van wijken en kernen in de gemeente De Ronde Venen.

Vindt u dat ons dorp opgeschoond moet worden?
Doe dan op 19 maart  a.s. mee en meldt u aan bij 
Bert van Walbeek bertvanwalbeek@hotmail.com
voor Baambrugge Oost en bij Albert de Brauw
akc@debrauw.net voor de rest van het dorp; geef
daarbij zelf aan welke locatie u graag wilt gaan 
opschonen. 

Als u zich uiterlijk donderdag 17 maart meldt dan
wordt er gezorgd voor een grijper. Wilt u zelf voor een
vuilniszak zorgen? U kunt zelf de tijd bepalen dat u
meedoet; de Dorpsraad nodigt u uit voor een kop 
koffie in het Dorpshuis om 12.00 uur. Zie ook:
https://www.nederlandschoon.nl/landelijke-op-
schoondag-gemeenten

Agenda van Dorpshuis de Vijf Bogen

4 maart 1e vrijdag van de maand borrel

19 maart Levende Poppenkast
Sinds 2014 speelt Toneelgroep Voetlicht een
aantal keer per jaar een levende poppen-
kastvoorstelling, speciaal voor kinderen 
vanaf 3 jaar. De spelers van Toneelgroep 
Voetlicht veranderen dan voor eventjes in 
echte (levende!) poppenkastpoppen, die de
leukste avonturen beleven. Ben jij benieuwd
naar wat Jan Klaassen nu weer gaat beleven?
Kom dan op 19 maart kijken bij onze levende
poppenkastvoorstellingen! Een voorstelling 
duurt ongeveer een half uur. De entree 
bedraagt €3,50. Per betalend kind mag er 
een volwassenen gratis mee. 

19 maart Kruk en Stoof
Aanvang 14.00 uur.
Jong of oud, man of vrouw, iedereen kan 
meedoen aan dit biljartspel!

1 april Muziekavond
Een aantal muzikanten uit Baambrugge en 
omgeving zal deze avond optreden. Er zullen
verschillende muziekstijlen te horen zijn.    

Meer info via www.dorpshuisbaambrugge.nl, facebookpagina
van het Dorpshuis en de monitor.
Inlichtingen bij Dirk de Jong 06-23036200.

http://www.dorpshuisbaambrugge.nl
https://www.nederlandschoon.nl/landelijke-opschoondag-gemeenten
https://www.nederlandschoon.nl/landelijke-opschoondag-gemeenten
mailto:bertvanwalbeek@hotmail.com 
mailto:bertvanwalbeek@hotmail.com 
mailto:wijkgerichtwerken@derondevenen.nl
mailto:ton.van.der.straten@utrecht.politie.nl 
mailto:info@groenwest.nl
mailto:l.boswijk@stdb.nl
mailto:p.scholten@derondevenen.nl
http://www.dorpshuisbaambrugge.nl
mailto:reserveren@dorpshuisbaambrugge.nl
http://www.dorpsbelangenbaambrugge.nl/nieuws/dorpsbrug
mailto:info@dorpsbelangenbaambrugge.nl
http://www.dorpsbelangenbaambrugge.nl
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Voortgang project Kromwijck 

De gemeente raad van De Ronde Venen heeft op 29 oktober
2015 het bestemmingsplan “Kromwijck te Baambrugge” 
vastgesteld. Het bestemmingsplan en de daarop betrekking
hebbende stukken hebben met ingang van 27 november 2015
gedurende zes weken ter inzage gelegen. De beroepstermijn
voor het project is op 7 januari verstreken. In die periode  zijn
er bij de gemeente geen beroepsschriften ingediend. Hierdoor
is het bestemmingsplan onherroepelijk in werking getreden en
is het sein gegeven om het project definitief doorgang te laten
vinden. 

De initiatiefnemers zien dit als een beloning voor de 
participatie inspanningen met de omwonenden en andere 
belanghebbenden. Het team van Kromwijck legt nu de laatste
hand aan de stukken voor de aanvraag van de omgevings-
vergunning en de verkoopdocumentatie. Het project zal in
fases worden verkocht.

Kromwijck biedt een gevarieerd aanbod van 14 starterswonin-
gen, 12 gezinswoningen, 8 appartementen en 2 penthouses.
De verkoop van de eerste fase is gestart met een verkoop-
manifestatie op zaterdag 13 februari.  In fase 1 worden er 
5 starterswoningen, 8 gezinswoningen, 4 appartementen en 1
penthouse gerealiseerd. Als fase 1 is verkocht zal worden 
aangevangen met voorbereidende werkzaamheden aan de
grond zoals het realiseren van waterwegen en aanleggen van
nutsvoorzieningen. Aansluitend zullen de eerste woningen in
aanbouw worden genomen.

Belangstellenden voor de koop van een woning wordt 
geadviseerd de media in de gaten te houden. Ook via de 
projectwebsite www.kromwijck.nl en  via www.facebook.com
/kromwijck men zich op de hoogte stellen van het laatste
nieuws. Gegadigden die al eerder hun interesse hebben 
kenbaar gemaakt worden persoonlijk geïnformeerd.

Binnenkort bij BEO in Baambrugge : Free-running

Maar wat is dat nou eigenlijk Free-running?
Free-running is een spectaculaire sport waarbij je je zo snel en
vloeiend mogelijk verplaatst over allerlei obstakels.  
Free-running = vrijheid, springen, klimmen en salto's maken!
Hier is veel kracht en evenwicht voor nodig. De basis hiervoor
wordt op een veilige manier in de gymzaal aangeleerd. Met
verschillende toestellen en valmatten wordt steeds een ander
uitdagend parcours opgebouwd.  Je leert hoe je kunt klimmen,
springen, balanceren,  hangen.  En salto’s maken!  Zo kan je je
grenzen gaan verleggen. Free-running is voor iedereen!

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan eens de uitzending van
K lokhuis : (http://w w w.npo.n l /het-k lokhuis/02-08-
2013/NPS_1228828over free-running). 

Ben je 10 jaar of ouder en lijkt het iets voor jou?  Kom dan 
vrijdag 1 april om 18.30 uur naar de gymzaal in de Vijf Bogen
voor een gratis eerste les. Bij voldoende interesse gaan we 
aansluitend  starten met 6 lessen op de vrijdag. Inschrijving :
voor 1 april of na de gratis freerun les.
Start             : vrijdag 8 april
Tijd               : 18.30 uur tot 19.30 uur
Waar            :  de vijf bogen in Baambrugge
Kosten         :  € 30,-- voor 6 lessen te betalen bij inschrijving.
Heb je vragen of wil je je aanmelden dat kan via
freerunning@beosv.nl

Verslag van de Buurtkamer in Baambrugge

Op dinsdag 6 oktober zijn wij, vijf vrijwilligers onder leiding van
Tympaan de Baat, gestart met  een Buurtkamer in Baam-
brugge. Het doel van een buurtkamer is om onze (wat oudere)
bezoekers een paar leuke uurtjes per week  te bezorgen. Elke
dinsdag van 10.00 t/m 13.00 uur komen er gemiddeld  18
Baambruggers die onder het genot van een kopje koffie of thee
een praatje met elkaar hebben, samen een spel doen, zoals
kaarten, darten, biljarten enzovoort. Niets moet en veel mag.

Ons streven is om 1 x in de maand een eenvoudige lunch te
verzorgen en 1 x in de maand een activiteit te organiseren. De
eerste activiteit was een dans demonstratie van onder meer
Jan Popping met zijn vrouw en Annemiek met haar man. Dat

werd erg gewaardeerd. Op 16 februari  kwam het trio Acoustic
4 Fun o.l.v. Marije Zwaard een demonstratie geven van hun
“Golden Oldies” programma. Ook dit was zeer geslaagd.   Naast

dit soort  activiteiten bereiden we ook eens per maand een
eenvoudige maar voedzame lunch waar men zich voor op kan
geven. Voor de lunch vragen we een kleine vergoeding.

Op dit moment  zit de buurtkamer Baambrugge nog een proef-
periode van 6 maanden,  daarna  volgt er een evaluatie om te
kijken of de proef geslaagd is en hoe we dan verder gaan.
Omdat het een proefperiode betreft, heeft het Dorpshuis 
belangeloos hun zaal beschikbaar gesteld, en wordt ook de 
koffie of thee  momenteel gratis verstrekt.

Wij vinden het erg leuk werk en het geeft ons (en de buurt-
kamer bezoekers) veel voldoening  dus wat ons betreft zou  het
fijn zijn als we door kunnen gaan! 

Vriendelijke groet en graag tot ziens op dinsdag ochtend van
10.00 - 13.00 uur in de Vijf  Bogen Baambrugge!   
De vrijwilligers:  Ria, Frits, Annemiek, Hansje,  en Coba

Voor de vijfde keer wordt Goud in je Wijk georganiseerd. Op
zaterdag 16 april gaan buurtbewoners met elkaar aan het werk.
Samen werken aan een veilige, fleurige, schone en prettige
buurt met zorg voor elkaar. 
In de afgelopen edities van Goud in je Wijk zijn er verschillende
buurtactiviteiten uitgevoerd, zoals het schoonmaken van 
speeltuinen, het adopteren en vergroenen van groenbakken
en -stroken,  het opknappen van tuinen en parken, het op-
hangen van hanging baskets, een verkoop van tweedehands
spullen, het organiseren van een buurtbarbecue of buurtfeest.
De gemeente, Tympaan-De Baat en GroenWest bieden 

Goud in je Wijk

ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten.
Zo heeft de gemeente een klein budget beschikbaar voor 
medefinanciering van een activiteit.

Meer info:
Website:  www.goudinjewijk.nl
Facebook: www.facebook.com/goudinjewijk

http://www.facebook.com/goudinjewijk
http://www.goudinjewijk.nl
mailto:freerunning@beosv.nl
http://www.npo.nl/het-klokhuis/02-08-2013/NPS_1228828over free-running
http://www.npo.nl/het-klokhuis/02-08-2013/NPS_1228828over free-running
http://www.facebook.com/kromwijck
http://www.facebook.com/kromwijck
http://www.kromwijck.nl
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Samen de buurt veiliger maken

Voor 2016 staan er een hoop leuke activiteiten gepland voor
jong en oud! Er komt een sport- en spelactiviteitenboekje uit
dat huis-aan-huis in Baambrugge zal worden bezorgd. 
In dit boekje kunnen jullie zien welke grote activiteiten er plaats
zullen vinden en hoe je je kunt inschrijven voor een activiteit.
Naast de activiteiten die in het boekje staan zullen er nog meer
leuke sport- en spelactiviteiten plaatsvinden.  Hiervoor kunnen
jullie het beste de facebook pagina van de Buurtsportcoach in
de gaten houden via onderstaande link. 
https://www.facebook.com/Buursportcoach-Baambrugge-
1611562695760161/ 

Op woensdag 16 Maart om 14 uur komt de wethouder de
Buurtsportcoachactiviteiten officieel openen. Tijdens deze 
opening komt er een ‘pannaveld’, waar jong en oud hun 
voetbal-skills kunnen laten zien. Tevens is er om 15 uur een
voorstelling peuterdans onder leiding van een pedagogisch 
medewerker van Kidswereld. Kinderen van 2 t/m 4 jaar kunnen
hierbij aansluiten en lekker mee dansen! Dus komt allen!! 

Nieuws van de buurtsportcoach, Jeffrey van Klaveren.

In februari ben ik ook weer begonnen met het verzorgen van
een aantal gymlessen op de donderdagmiddag voor de 
groepen 5/6 en 7/8 van de Ichtusschool. En in de toekomst zal
ik ook voor groep 3/4 zo nu en dan de gymlessen gaan verzor-
gen. Naast de gymlessen op school verzorg ik ook een aantal
lessen peutergym voor de kinderen van het kinderdagverblijf
van Kidswereld. Mochten er kinderen zijn in de leeftijd van 2
t/m 4 jaar die het leuk vinden om hier een keer bij aan te 
sluiten en met een gratis proefles mee te doen dan is dit 
mogelijk. Opgeven kan via: jeffrey@kinderopvangkidswereld.nl

Ik wens iedereen een leuk en sportief jaar toe!!

De criminaliteit in De Ronde Venen is in 2015 gedaald. Maar
de cijfers van woninginbraak en auto-inbraak zijn gestegen. 

Op maandagavond 25 januari was een twintigtal bewoners uit
Abcoude en Baambrugge naar ontmoetingscentrum De 
Angstelborgh in Abcoude gekomen voor een informatiebijeen-
komst over buurtpreventie, en dan met name via Whatsapp.
Wijkagent Idris Yavuz en contactfunctionaris van de gemeente

Pieter Scholten hielden een presentatie over de werking van
een WhatsApp-groep buurt preventie. 

Buurtbewoners komen in actie wanneer personen zich 
verdacht in de buurt ophouden. Vier belangrijke spelregels zijn:
bel de politie op 112, stuur een bericht met signalement, 
handeling en locatie naar de groep, kom in actie door naar de
locatie toe te gaan. Met borden en stickers worden verdachte
personen gewaarschuwd. 
Inmiddels zijn 6 WhatsApp-groepen in Abcoude actief en is een
groep in Baambrugge opgestart. De beheerders van de Whats-
App-groepen staan met elkaar in contact zodat heel Abcoude
en Baambrugge is aangesloten. 

Meer informatie is te vinden op:
Website: www.whatsapp.com,   www.wabp.nl
Facebook: www.facebook.com/whatsappgroepabcoude

Vanuit de Dorpsraad zijn Bert van Walbeek en Gerard Munnik
vorig jaar een actie gestart om de te hoge snelheden op de
Korte Coupure aan te pakken.
Heel Baambrugge valt onder het 30 km/u regime. Probleem
op de Korte Coupure is dat deze feitelijk niet is ingericht als 30
km/u gebied. Handhaving is dan juridisch niet haalbaar. Zelfs
voor handhaving op 50 km/u ontbreekt dan de basis. 
Door de gemeente zijn in juni 2015 metingen verricht. Waar-
schijnlijk hebben jullie deze apparatuur toen zien hangen, want
aan de automobilisten werd de gereden snelheid ook zichtbaar
gemaakt. Resultaat van deze metingen was dat niet meer dan
14% van de voertuigen zich aan de 30 km/u limiet hield en dat
66% onder de 50 km/u bleef. Zo'n 20% hield zich dus niet eens
aan de normale snelheid binnen de bebouwde kom. De maxi-
maal gemeten snelheid was 95 km/u.
Wij hebben dit probleem voorgelegd aan de verantwoordelijk
ambtenaar binnen de gemeente en hebben daarbij een relatie
gelegd met de aanpassing van de Coupure als straks een 
aansluiting moet worden gemaakt op het plan voor Kromwijck.
De gemeente heeft aangegeven maar over zeer beperkte 
financiële middelen te beschikken. Ook de exploitatie van het
plan Kromwijck voorziet hier niet in.

Op 4 januari hebben we een inloopavond georganiseerd om
met betrokken aanwonenden te bespreken welke maatregelen
mogelijk zijn. Er doen zich 2 situaties voor:
• Tijdens de spits

Dan is er relatief veel fiets- en voetgangersverkeer van
en naar school. Het autoverkeer is dan ook wat 
drukker waardoor snelheidsremming a.g.v. de paaltjes
beter werkt.

• Buiten de spits
Maar beperkt autoverkeer. Snelheidsremming a.g.v. 
de paaltjes werkt niet door gebrek aan tegenliggers.
Daarnaast wordt geconstateerd dat:

• Veel oversteken van kinderen plaats vinden in de 
onoverzichtelijke bocht bij de Dorpsbrug.

• In het verleden is gebleken dat drempels schade 
veroorzaken aan de niet onderheide (“op staal” 

Te hoge snelheden auto’s op de Korte Coupure

gebouwde) huizen langs de Coupure.
• De geluidscountouren rond het plan Kromwijck zijn 

berekend op een maximale snelheid van 30 km/u.
• Huidige paaltjes (zeker voor fietsers) niet altijd goed 

zichtbaar zijn.

De volgende oplossingsmogelijkheden zijn aan de orde 
gekomen:

1. Tussen de bestaande paaltjes een beperkte drempel
aanbrengen die voor bus en vrachtverkeer niet 
geraakt wordt (en dus geen trillingshinder veroor-
zaakt). 
Deze dient echter wel remmend te werken voor luxe
auto's. Een voorbeeld daarvan is te vinden op de 
Baambrugse Zuwe en ook op bijgaande foto.

2. Bij de aanpassing van het kruispunt ter hoogte van de
Grevenstukstraat a.g.v. de bouw van Kromwijck dit 
uitrusten met een verhoogde minirotonde die voor 
zwaar verkeer overrijdbaar is en voor luxe auto's toch
hinderlijk is. Hierbij gaan we er van uit dat in de 
directe omgeving alle bestaande en toekomstige 
bebouwing onderheid is en dat (mede als gevolg van
bouwverkeer) het kruispunt toch onderhanden moet
worden genomen. 

3. Snelheidsremmende maatregelen (vooral voor 
verkeer dat vanaf de bocht komt) om oversteekplaats
bij C.P. Van Der Leestraat veiliger te maken. Gedacht 
kan worden aan een versmalling. 

De bovengenoemde maatregelen hebben we weer voorgelegd
aan de gemeente. Afgesproken is dat de betreffende ambte-
naar zal bezien of voor 2 a 3 busvriendelijke drempels budget
beschikbaar kan worden gemaakt. Medio maart zal hij hierover
terugmelden.

http://www.facebook.com/whatsappgroepabcoude
http://www.wabp.nl
http://www.whatsapp.com
mailto:jeffrey@kinderopvangkidswereld.nl
https://www.facebook.com/Buursportcoach-Baambrugge-1611562695760161/ 
https://www.facebook.com/Buursportcoach-Baambrugge-1611562695760161/ 
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Het is al jaren geleden dat de lokale wijkagent het verkeer
kwam regelen bij een dorpsevenement zoals de Dorpsloop. Nu
staan keurig opgeleide evenementen-verkeerregelaars het 
verkeer te regelen. Zij geven de verkeersdeelnemers stop- en
oprij tekens en zo nodig voorlichting waar je kunt parkeren of
hoelang het oponthoud is. Een van de actieve verenigingen in
het Baambrugse die veel evenementen organiseert in de 
publieke ruimte is de Baambrugse ijsclub met haar schaats-
evenementen, dorpsloop, skate wedstrijden en tijdritten langs
het Amsterdam-Rijnkanaal. Op de lijst van evenementen-
verkeerregelaars heeft deze ijsclub niet minder dan 23 
personen staan die tot 1 januari 2017 weer ingezet mogen 
worden als evenementen-verkeersregelaar. Het geven van 
aanwijzingen aan het verkeer vinden deze verkeersregelaars
stuk voor stuk prachtig. Het is leuk werk, je hebt contact met
het verkeer en je doet het voor een dorpsevenement. 

Mede door hun inzet kan zo’n evenement goed verlopen en
ondervindt het geen hinder van het alsmaar drukker wordende
verkeer. Maar evenementen-verkeersregelaar ben je niet 
zomaar, je moet een heuse digitale instructie volgen en ook
nog een aantal vragen beantwoorden. Heb je de vragen niet
goed beantwoord, dan moet je opnieuw achter je computer of
tablet kruipen om nog eens de vragen te beantwoorden. 
Jaarlijks gaat er een berichtje uit van de IJsclub naar deze 
vrijwilligers om de instructie te volgen. Dit jaar stond er voor
16 januari een heus natuurijs evenement gepland.  De ijsclub
kon dat doen doordat ze een vijfjarige vergunning hebben 
voor natuurijs evenementen met als voorwaarde dat zo’n 
evenement ten tijde van sterk ijs bij de gemeente wordt 
gemeld. IJsclub Baambrugge nam de gok en vroeg bij de 
Stichting Verkeersregelaars Nederland niet minder dan dertig
digitale instructies aan voor dat schaatsevenement. Uiteindelijk
volgden drieëntwintig vrijwilligers de instructie. 

Evenementen-verkeersregelaars nodig en nuttig

27 april Koningsdag in Baambrugge

Daar is de ijsclub best blij mee. Een jaar lang mogen de 
opgeleide evenementen-verkeersregelaars ingezet worden. Bij
elk officieel evenement waar een vergunning voor wordt 
aangevraagd, en de inzet van verkeersregelaars nodig is, wordt
de lijst met evenementen-verkeersregelaars toegevoegd. Het
akkoord van de burgemeester op de vergunning aanvraag
maakt dat onze evenementen-verkeersregelaars dan officieel
voor dat evenement hun werk mogen doen. Wil je ook als
Baambrugger evenementen-verkeersregelaar worden meld je
even bij de ijsclub via info@ijsclubbaambrugge.nl.  Eind van dit
jaar krijg je dan een uitnodig om digitaal de instructie te 
volgen.

Ook deze evenementen verkeersregelaar wist via de computer
de instructie met succes af te leggen.

De Baambrugse ijsbaan stond keurig onder water begin januari,
in de derde week van dit jaar kon er helaas geen sterk ijs ge-
meld worden. Hoe het daarna met de winter is verlopen, weet
u. De schaatsers van IJsclub Baambrugge schaatsen echter nog
volop actief op het Amsterdamse kunstijs van de Jaap Eden-
baan. De jeugdschaatsers rijden op zaterdagmorgen nog hun
finale, de langebaan schaatsers strijden woensdagavond 16
maart nog om het clubkampioenschap. Toch denkt IJsclub
Baambrugge alweer voorzichtig aan de zomerse activiteiten
zoals de Dorpsloop, de Tijdritten en het skaten op de skeeler-
baan. Dat skaten zal beginnen op vrijdag 15 april dit jaar weer
beginnen. Skate lessen voor de beginnende jeugd, de 
gevorderden en de ouderen. De tijdrit langs het Amsterdam-
Rijnkanaal staat voor vrijdagavond 3 juni gepland terwijl de
Dorpsloop voor vrijdag 19 augustus op het programma staat.
Voor al de activiteiten van IJsclub Baambrugge geldt: kijk op
www.ijsclubbaambrugge.nl voor de activiteiten van deze
immer actieve club opgericht in 1908. O ja, nog even dit: voor
de vroege vogels wordt op 12 juni waarschijnlijk de Early 
Morning Cycling Tour verreden. Moet je ook eens doen: ruim

Restje Winter…. óp naar de zomersport!

60 kilometer fietsen over smalle paden door het Utrechts 
landschap, dat is uniek. Ook het tijdstip van vertrek is uniek 
namelijk om 6 uur ’s ochtends!

In het voorjaar van 2015 is een werkgroep opgericht die zich
moet bezighouden met de problemen inzake de Dorpsbrug. 
Donderdag 4 februari  2016 is tijdens de vergadering van 
de Dorpsraad het eindverslag van de werkgroep dorpsbrug

Baambrugge aangebo-
den aan de verantwoor-
delijk Wethouder Aldrik
Dijkstra. (rechts op de
foto).

De werkgroep heeft de
afgelopen tijd hard ge-
werkt om alles wat in de
vergaderingen is gezegd
en de plannen die zijn
gepresenteerd op pa-
pier te zetten en om te
vormen tot een helder
en leesbaar document.
De wethouder zei toen
hij het document over-

handigd kreeg dat hij blij was met dit verslag en beloofde dat
hij binnen de gemeente organisatie er mee aan de slag gaat
om te kijken wanneer de voorgestelde verbreding en verhoging
van de brug gerealiseerd kan worden.

Dorpsbrug Baambrugge

Ook sprak hij de waardering uit over de manier waarop dit 
verslag tot stand is gekomen waarbij burgers met gemeen-
teambtenaren samen een ontstaan probleem en onenigheid
over de versmalling van de brug hebben omgezet naar een 
realistisch plan.

Hoe nu verder?
De werkgroep adviseert in zijn verslag de gemeentelijke beleid-
makers om de financiering van de kosten van de aanpassingen
van de brug snel te regelen liefst in 2016 of 2017.
De uitvoering kan daarna snel starten omdat de ontwerpen al
helemaal uitgewerkt zijn door Piet Hein Bellaar. Eén hobbel is
nog wel dat de plannen nog door monumentenzorg beoor-
deeld moeten worden, dit is een onzekere factor en een en
ander is nog niet uitgewerkt.

De dorpsraad heeft het college van B en W uitgenodigd om bin-
nenkort zijn wekelijkse vergadering in Baambrugge te houden
waar we dan graag bij de brug een uitleg willen geven op welke
manier de verbreding en verhoging uitgevoerd kunnen wor-
den. Deze uitnodiging heeft de wethouder aangenomen maar
de datum moet nog gepland worden.
Het Eindverslag Brugcommisie en de presentatie eindverslag
dorpsbrug  kunt u downloaden van: 
www.dorpsbelangenbaambrugge.nl/nieuws/dorpsbrug

De voorbereidingen voor Koningsdag 2016 zijn in volle gang.
Ook dit jaar vindt het feest weer in en rondom het Dorpshuis
De Vijf Bogen plaats. Het thema dit jaar is 'groen en poen'. 
Verantwoord leven in een wereld die er toe doet en 
verantwoord omgaan met geld zijn twee onderwerpen die
volop in de aandacht staan. Daar wil ook de Oranjevereniging
Baambrugge haar steentje aan bijdragen. 
Bijzonder dit jaar is de samenwerking met de Regiobank, die
een aantal leuke attracties voor de kinderen sponsort. 
Daarnaast zijn we met de buurtsportcoach in gesprek om in de
middag een leuk toernooi te organiseren. 
Koningsdag wordt mogelijk door de bijdrage van onze leden en

de jaarlijkse collecte. Deze
collecte is dit jaar in de
week van 17 april tot 23
april.

Bent u nog geen lid? 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar
Robert.snep@kpnmail.nl. Het lidmaatschap kost € 2,50 per
jaar. 

Hopelijk tot ziens op 27 april,
Bestuur Oranjevereniging Baambrugge

mailto:Robert.snep@kpnmail.nl
http://www.dorpsbelangenbaambrugge.nl/nieuws/dorpsbrug
mailto:info@ijsclubbaambrugge.nl
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Samen de buurt veiliger maken

Voor 2016 staan er een hoop leuke activiteiten gepland voor
jong en oud! Er komt een sport- en spelactiviteitenboekje uit
dat huis-aan-huis in Baambrugge zal worden bezorgd. 
In dit boekje kunnen jullie zien welke grote activiteiten er plaats
zullen vinden en hoe je je kunt inschrijven voor een activiteit.
Naast de activiteiten die in het boekje staan zullen er nog meer
leuke sport- en spelactiviteiten plaatsvinden.  Hiervoor kunnen
jullie het beste de facebook pagina van de Buurtsportcoach in
de gaten houden via onderstaande link. 
https://www.facebook.com/Buursportcoach-Baambrugge-
1611562695760161/ 

Op woensdag 16 Maart om 14 uur komt de wethouder de
Buurtsportcoachactiviteiten officieel openen. Tijdens deze 
opening komt er een ‘pannaveld’, waar jong en oud hun 
voetbal-skills kunnen laten zien. Tevens is er om 15 uur een
voorstelling peuterdans onder leiding van een pedagogisch 
medewerker van Kidswereld. Kinderen van 2 t/m 4 jaar kunnen
hierbij aansluiten en lekker mee dansen! Dus komt allen!! 

Nieuws van de buurtsportcoach, Jeffrey van Klaveren.

In februari ben ik ook weer begonnen met het verzorgen van
een aantal gymlessen op de donderdagmiddag voor de 
groepen 5/6 en 7/8 van de Ichtusschool. En in de toekomst zal
ik ook voor groep 3/4 zo nu en dan de gymlessen gaan verzor-
gen. Naast de gymlessen op school verzorg ik ook een aantal
lessen peutergym voor de kinderen van het kinderdagverblijf
van Kidswereld. Mochten er kinderen zijn in de leeftijd van 2
t/m 4 jaar die het leuk vinden om hier een keer bij aan te 
sluiten en met een gratis proefles mee te doen dan is dit 
mogelijk. Opgeven kan via: jeffrey@kinderopvangkidswereld.nl

Ik wens iedereen een leuk en sportief jaar toe!!

De criminaliteit in De Ronde Venen is in 2015 gedaald. Maar
de cijfers van woninginbraak en auto-inbraak zijn gestegen. 

Op maandagavond 25 januari was een twintigtal bewoners uit
Abcoude en Baambrugge naar ontmoetingscentrum De 
Angstelborgh in Abcoude gekomen voor een informatiebijeen-
komst over buurtpreventie, en dan met name via Whatsapp.
Wijkagent Idris Yavuz en contactfunctionaris van de gemeente

Pieter Scholten hielden een presentatie over de werking van
een WhatsApp-groep buurt preventie. 

Buurtbewoners komen in actie wanneer personen zich 
verdacht in de buurt ophouden. Vier belangrijke spelregels zijn:
bel de politie op 112, stuur een bericht met signalement, 
handeling en locatie naar de groep, kom in actie door naar de
locatie toe te gaan. Met borden en stickers worden verdachte
personen gewaarschuwd. 
Inmiddels zijn 6 WhatsApp-groepen in Abcoude actief en is een
groep in Baambrugge opgestart. De beheerders van de Whats-
App-groepen staan met elkaar in contact zodat heel Abcoude
en Baambrugge is aangesloten. 

Meer informatie is te vinden op:
Website: www.whatsapp.com,   www.wabp.nl
Facebook: www.facebook.com/whatsappgroepabcoude

Vanuit de Dorpsraad zijn Bert van Walbeek en Gerard Munnik
vorig jaar een actie gestart om de te hoge snelheden op de
Korte Coupure aan te pakken.
Heel Baambrugge valt onder het 30 km/u regime. Probleem
op de Korte Coupure is dat deze feitelijk niet is ingericht als 30
km/u gebied. Handhaving is dan juridisch niet haalbaar. Zelfs
voor handhaving op 50 km/u ontbreekt dan de basis. 
Door de gemeente zijn in juni 2015 metingen verricht. Waar-
schijnlijk hebben jullie deze apparatuur toen zien hangen, want
aan de automobilisten werd de gereden snelheid ook zichtbaar
gemaakt. Resultaat van deze metingen was dat niet meer dan
14% van de voertuigen zich aan de 30 km/u limiet hield en dat
66% onder de 50 km/u bleef. Zo'n 20% hield zich dus niet eens
aan de normale snelheid binnen de bebouwde kom. De maxi-
maal gemeten snelheid was 95 km/u.
Wij hebben dit probleem voorgelegd aan de verantwoordelijk
ambtenaar binnen de gemeente en hebben daarbij een relatie
gelegd met de aanpassing van de Coupure als straks een 
aansluiting moet worden gemaakt op het plan voor Kromwijck.
De gemeente heeft aangegeven maar over zeer beperkte 
financiële middelen te beschikken. Ook de exploitatie van het
plan Kromwijck voorziet hier niet in.

Op 4 januari hebben we een inloopavond georganiseerd om
met betrokken aanwonenden te bespreken welke maatregelen
mogelijk zijn. Er doen zich 2 situaties voor:

• Tijdens de spits
Dan is er relatief veel fiets- en voetgangersverkeer van
en naar school. Het autoverkeer is dan ook wat 
drukker waardoor snelheidsremming a.g.v. de paaltjes
beter werkt.

• Buiten de spits
Maar beperkt autoverkeer. Snelheidsremming a.g.v. 
de paaltjes werkt niet door gebrek aan tegenliggers.
Daarnaast wordt geconstateerd dat:

• Veel oversteken van kinderen plaats vinden in de 
onoverzichtelijke bocht bij de Dorpsbrug.

• In het verleden is gebleken dat drempels schade 
veroorzaken aan de niet onderheide (“op staal” 

Te hoge snelheden auto’s op de Korte Coupure

gebouwde) huizen langs de Coupure.
• De geluidscountouren rond het plan Kromwijck zijn 

berekend op een maximale snelheid van 30 km/u.
• Huidige paaltjes (zeker voor fietsers) niet altijd goed 

zichtbaar zijn.

De volgende oplossingsmogelijkheden zijn aan de orde 
gekomen:

1. Tussen de bestaande paaltjes een beperkte drempel
aanbrengen die voor bus en vrachtverkeer niet 
geraakt wordt (en dus geen trillingshinder veroor-
zaakt). 
Deze dient echter wel remmend te werken voor luxe
auto's. Een voorbeeld daarvan is te vinden op de 
Baambrugse Zuwe en ook op bijgaande foto.

2. Bij de aanpassing van het kruispunt ter hoogte van de
Grevenstukstraat a.g.v. de bouw van Kromwijck dit 
uitrusten met een verhoogde minirotonde die voor 
zwaar verkeer overrijdbaar is en voor luxe auto's toch
hinderlijk is. Hierbij gaan we er van uit dat in de 
directe omgeving alle bestaande en toekomstige 
bebouwing onderheid is en dat (mede als gevolg van
bouwverkeer) het kruispunt toch onderhanden moet
worden genomen. 

3. Snelheidsremmende maatregelen (vooral voor 
verkeer dat vanaf de bocht komt) om oversteekplaats
bij C.P. Van Der Leestraat veiliger te maken. Gedacht 
kan worden aan een versmalling. 

De bovengenoemde maatregelen hebben we weer voorgelegd
aan de gemeente. Afgesproken is dat de betreffende ambte-
naar zal bezien of voor 2 a 3 busvriendelijke drempels budget
beschikbaar kan worden gemaakt. Medio maart zal hij hierover
terugmelden.

http://www.facebook.com/whatsappgroepabcoude
http://www.wabp.nl
http://www.whatsapp.com
mailto:jeffrey@kinderopvangkidswereld.nl
https://www.facebook.com/Buursportcoach-Baambrugge-1611562695760161/ 
https://www.facebook.com/Buursportcoach-Baambrugge-1611562695760161/ 
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Voortgang project Kromwijck 

De gemeente raad van De Ronde Venen heeft op 29 oktober
2015 het bestemmingsplan “Kromwijck te Baambrugge” 
vastgesteld. Het bestemmingsplan en de daarop betrekking
hebbende stukken hebben met ingang van 27 november 2015
gedurende zes weken ter inzage gelegen. De beroepstermijn
voor het project is op 7 januari verstreken. In die periode  zijn
er bij de gemeente geen beroepsschriften ingediend. Hierdoor
is het bestemmingsplan onherroepelijk in werking getreden en
is het sein gegeven om het project definitief doorgang te laten
vinden. 

De initiatiefnemers zien dit als een beloning voor de 
participatie inspanningen met de omwonenden en andere 
belanghebbenden. Het team van Kromwijck legt nu de laatste
hand aan de stukken voor de aanvraag van de omgevings-
vergunning en de verkoopdocumentatie. Het project zal in
fases worden verkocht.

Kromwijck biedt een gevarieerd aanbod van 14 starterswonin-
gen, 12 gezinswoningen, 8 appartementen en 2 penthouses.
De verkoop van de eerste fase is gestart met een verkoop-
manifestatie op zaterdag 13 februari.  In fase 1 worden er 
5 starterswoningen, 8 gezinswoningen, 4 appartementen en 1
penthouse gerealiseerd. Als fase 1 is verkocht zal worden 
aangevangen met voorbereidende werkzaamheden aan de
grond zoals het realiseren van waterwegen en aanleggen van
nutsvoorzieningen. Aansluitend zullen de eerste woningen in
aanbouw worden genomen.

Belangstellenden voor de koop van een woning wordt 
geadviseerd de media in de gaten te houden. Ook via de 
projectwebsite www.kromwijck.nl en  via www.facebook.com
/kromwijck men zich op de hoogte stellen van het laatste
nieuws. Gegadigden die al eerder hun interesse hebben 
kenbaar gemaakt worden persoonlijk geïnformeerd.

Binnenkort bij BEO in Baambrugge : Free-running

Maar wat is dat nou eigenlijk Free-running?
Free-running is een spectaculaire sport waarbij je je zo snel en
vloeiend mogelijk verplaatst over allerlei obstakels.  
Free-running = vrijheid, springen, klimmen en salto's maken!
Hier is veel kracht en evenwicht voor nodig. De basis hiervoor
wordt op een veilige manier in de gymzaal aangeleerd. Met
verschillende toestellen en valmatten wordt steeds een ander
uitdagend parcours opgebouwd.  Je leert hoe je kunt klimmen,
springen, balanceren,  hangen.  En salto’s maken!  Zo kan je je
grenzen gaan verleggen. Free-running is voor iedereen!

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan eens de uitzending van
K lokhuis : (http://w w w.npo.n l /het-k lokhuis/02-08-
2013/NPS_1228828over free-running). 

Ben je 10 jaar of ouder en lijkt het iets voor jou?  Kom dan 
vrijdag 1 april om 18.30 uur naar de gymzaal in de Vijf Bogen
voor een gratis eerste les. Bij voldoende interesse gaan we 
aansluitend  starten met 6 lessen op de vrijdag. Inschrijving :
voor 1 april of na de gratis freerun les.
Start             : vrijdag 8 april
Tijd               : 18.30 uur tot 19.30 uur
Waar            :  de vijf bogen in Baambrugge
Kosten         :  € 30,-- voor 6 lessen te betalen bij inschrijving.
Heb je vragen of wil je je aanmelden dat kan via
freerunning@beosv.nl

Verslag van de Buurtkamer in Baambrugge

Op dinsdag 6 oktober zijn wij, vijf vrijwilligers onder leiding van
Tympaan de Baat, gestart met  een Buurtkamer in Baam-
brugge. Het doel van een buurtkamer is om onze (wat oudere)
bezoekers een paar leuke uurtjes per week  te bezorgen. Elke
dinsdag van 10.00 t/m 13.00 uur komen er gemiddeld  18
Baambruggers die onder het genot van een kopje koffie of thee
een praatje met elkaar hebben, samen een spel doen, zoals
kaarten, darten, biljarten enzovoort. Niets moet en veel mag.

Ons streven is om 1 x in de maand een eenvoudige lunch te
verzorgen en 1 x in de maand een activiteit te organiseren. De
eerste activiteit was een dans demonstratie van onder meer
Jan Popping met zijn vrouw en Annemiek met haar man. Dat

werd erg gewaardeerd. Op 16 februari  kwam het trio Acoustic
4 Fun o.l.v. Marije Zwaard een demonstratie geven van hun
“Golden Oldies” programma. Ook dit was zeer geslaagd.   Naast

dit soort  activiteiten bereiden we ook eens per maand een
eenvoudige maar voedzame lunch waar men zich voor op kan
geven. Voor de lunch vragen we een kleine vergoeding.

Op dit moment  zit de buurtkamer Baambrugge nog een proef-
periode van 6 maanden,  daarna  volgt er een evaluatie om te
kijken of de proef geslaagd is en hoe we dan verder gaan.
Omdat het een proefperiode betreft, heeft het Dorpshuis 
belangeloos hun zaal beschikbaar gesteld, en wordt ook de 
koffie of thee  momenteel gratis verstrekt.

Wij vinden het erg leuk werk en het geeft ons (en de buurt-
kamer bezoekers) veel voldoening  dus wat ons betreft zou  het
fijn zijn als we door kunnen gaan! 

Vriendelijke groet en graag tot ziens op dinsdag ochtend van
10.00 - 13.00 uur in de Vijf  Bogen Baambrugge!   
De vrijwilligers:  Ria, Frits, Annemiek, Hansje,  en Coba

Voor de vijfde keer wordt Goud in je Wijk georganiseerd. Op
zaterdag 16 april gaan buurtbewoners met elkaar aan het werk.
Samen werken aan een veilige, fleurige, schone en prettige
buurt met zorg voor elkaar. 
In de afgelopen edities van Goud in je Wijk zijn er verschillende
buurtactiviteiten uitgevoerd, zoals het schoonmaken van 
speeltuinen, het adopteren en vergroenen van groenbakken
en -stroken,  het opknappen van tuinen en parken, het op-
hangen van hanging baskets, een verkoop van tweedehands
spullen, het organiseren van een buurtbarbecue of buurtfeest.
De gemeente, Tympaan-De Baat en GroenWest bieden 

Goud in je Wijk

ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten.
Zo heeft de gemeente een klein budget beschikbaar voor 
medefinanciering van een activiteit.

Meer info:
Website:  www.goudinjewijk.nl
Facebook: www.facebook.com/goudinjewijk

http://www.facebook.com/goudinjewijk
http://www.goudinjewijk.nl
mailto:freerunning@beosv.nl
http://www.npo.nl/het-klokhuis/02-08-2013/NPS_1228828over free-running
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http://www.facebook.com/kromwijck
http://www.facebook.com/kromwijck
http://www.kromwijck.nl
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Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen 
Baambrugge nodigt de leden van de vereniging uit
voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt 
gehouden op donderdag 17 maart in het dorpshuis
van Baambrugge,De Vijf Bogen. Start is om 20 uur;
zaal open om 19.30 uur. De vergadering zelf zal tot
circa 21.15 uur duren. Na de pauze zal er worden 
gesproken over de evaluatie van de Korte Coupure. 
Er wordt daar door te veel auto’s te hard gereden. We
boffen dat er nog geen persoonlijke ongelukken 
gebeurd zijn. Met de mogelijke reconstructie van de
dorpsbrug en de aansluiting van de nieuwe wijk
‘Kromwijck’ moet er toch iets aan de weg gedaan
worden; dan meteen ook maar snelheidsmatigende
maatregelen. Maar welke? Daar willen we het na de
pauze met u over hebben.

Voor het verslag van de ALV 2015, het financieel 
jaarverslag 2015 en het sociaaljaarverslag 2015 
verwijzen wijzen wij u naar de website: 
www.dorpsbelangenbaambrugge.nl, onder 
Vereniging/Algemene Leden Vergadering. 

De agenda van de leden vergadering is:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststelling verslag algemene ledenver-

gadering van 12 maart 2015 
3. Vaststelling sociaal jaarverslag 2015 
4.  - Vaststellen financieel jaarverslag 2015 en 

begroting 2016      
- Verslag kascontrolecommissie

5. Benoeming lid en plaatsvervangend lid 
kascontrolecommissie

6. presentaties over voornemens in 2016 
van de commissies 

7. Benoeming bestuursleden
- Gerard de Korte treedt statutair af. 
Hij stelt zich beschikbaar voor her-
benoeming.
- Abbey Gieske stelt zich beschikbaar als 
bestuurslid. Het bestuur draagt haar voor 
benoeming voor.
- Joost de Groot stelt zich beschikbaar als 
bestuurslid. Het bestuur draagt hem voor 
benoeming voor.

Artikel 10.2 uit de statuten: Bestuursleden worden
door de algemene vergadering benoemd uit de
meerderjarige gewone leden van de vergadering.
Het bestuur hoopt dat leden zich beschikbaar 
stellen als bestuurslid. Dit kan tot aanvang van de
algemene vergadering.

8. Rondvraag
9. Sluiting circa 21.15 uur en Pauze

Na de pauze wordt de herinrichting van de Korte
Coupure besproken met de leden.

Baambruggers die nog geen lid van de vereniging
zijn, en wel vinden dat ze het (eindelijk) moeten
worden, zijn ook van harte uitgenodigd. Er zullen
formulieren klaar liggen om zich aan te melden.
Het bestuur hoopt dat u die avond tijd neemt om
mee te praten over de toekomst van Baambrugge. 

Tot donderdag 17 maart in De Vijf Bogen!

Nieuwsbrief Baambrugge

Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge
Postadres:  Dorpshuis De Vijf Bogen
Pr. Margrietstraat 10
1396 JX  Baambrugge
info@dorpsbelangenbaambrugge.nl
www.dorpsbelangenbaambrugge.nl

Dorpshuis de Vijf Bogen
Beheerder Frits Benacchio 
0294 - 29 19 55 | 06 - 51 60 94 52
reserveren@dorpshuisbaambrugge.nl
www.dorpshuisbaambrugge.nl

Contactfunctionaris Wijkgericht Werken
Pieter Scholten
0297-291754
p.scholten@derondevenen.nl

Wijkopbouwwerker Tympaan-De Baat
Liesbeth Boswijk
0294-284824
l.boswijk@stdb.nl

Woonconsulent Groen West
Tijs de Jong
088-0129000
info@groenwest.nl

Wijkagent Abcoude
0900-8844
Ton van der Straten
ton.van.der.straten@utrecht.politie.nl 

Wijkgericht Werken gemeente De Ronde Venen
wijkgerichtwerken@derondevenen.nl

Algemeen politienummer
0900-8844

Meld misdaad anoniem
0800-7000

Noodnummer politie
112

Meldpunt Openbare ruimte (gemeente)
0297- 291616
(klachten, wensen openbare ruimte)

Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg
Kerkgaarde 5
1391 MB  Abcoude
0297- 587600

Nieuwsbrief Baambrugge

Wijkgericht werken, dat doe je samen

Belangrijke adressen

Algemene Leden Vergadering Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge

19 maart Landelijke Opschoondag.

Dit is een uitgave van gemeente De Ronde Venen in het kader van wijkgericht werken. U kunt kopij aanleveren bij Liesbeth
Boswijk, l.boswijk@stdb.nl

Gemeente De Ronde Venen, GroenWest, Stichting Tympaan-De Baat en de politie werken samen met bewoners  aan de
leefbaarheid, vitaliteit en identiteit van wijken en kernen in de gemeente De Ronde Venen.

Vindt u dat ons dorp opgeschoond moet worden?
Doe dan op 19 maart  a.s. mee en meldt u aan bij 
Bert van Walbeek bertvanwalbeek@hotmail.com
voor Baambrugge Oost en bij Albert de Brauw
akc@debrauw.net voor de rest van het dorp; geef
daarbij zelf aan welke locatie u graag wilt gaan 
opschonen. 

Als u zich uiterlijk donderdag 17 maart meldt dan
wordt er gezorgd voor een grijper. Wilt u zelf voor een
vuilniszak zorgen? U kunt zelf de tijd bepalen dat u
meedoet; de Dorpsraad nodigt u uit voor een kop 
koffie in het Dorpshuis om 12.00 uur. Zie ook:
https://www.nederlandschoon.nl/landelijke-op-
schoondag-gemeenten

Agenda van Dorpshuis de Vijf Bogen

4 maart 1e vrijdag van de maand borrel

19 maart Levende Poppenkast
Sinds 2014 speelt Toneelgroep Voetlicht een
aantal keer per jaar een levende poppen-
kastvoorstelling, speciaal voor kinderen 
vanaf 3 jaar. De spelers van Toneelgroep 
Voetlicht veranderen dan voor eventjes in 
echte (levende!) poppenkastpoppen, die de
leukste avonturen beleven. Ben jij benieuwd
naar wat Jan Klaassen nu weer gaat beleven?
Kom dan op 19 maart kijken bij onze levende
poppenkastvoorstellingen! Een voorstelling 
duurt ongeveer een half uur. De entree 
bedraagt €3,50. Per betalend kind mag er 
een volwassenen gratis mee. 

19 maart Kruk en Stoof
Aanvang 14.00 uur.
Jong of oud, man of vrouw, iedereen kan 
meedoen aan dit biljartspel!

1 april Muziekavond
Een aantal muzikanten uit Baambrugge en 
omgeving zal deze avond optreden. Er zullen
verschillende muziekstijlen te horen zijn.    

Meer info via www.dorpshuisbaambrugge.nl, facebookpagina
van het Dorpshuis en de monitor.
Inlichtingen bij Dirk de Jong 06-23036200.
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