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Vereniging Dorpsbelangen - Uitnodiging voor jaarvergadering 16 maart

Activiteitenkalender
24 maart
april
apri
30 april
20 mei
mei

Pannenkoeken dag door de Ichthus school

In dit nummer o.a.:

Opening nieuwe buurtkamer/serre
Dart toernooi georganiseerd door Frits
Koningsdag
Culinair Baambrugge
Asperges feest

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

•
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•
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•

Kromwijck

•

Buurtsportcoach

•

Troefmarkt

•

De Vijf Bogen

Veel bewoners in Baambrugge zijn lid
van de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge. Deze vereniging behartigt de algemene belangen van de bewoners van
Baambrugge. Eigenlijk zou dus iedere
Baambrugse en Baambrugger lid moeten
zijn. Als u ook lid wilt worden, ga dan naar
de site van de vereniging (www.dorpsbelangenbaambrugge.nl/?page_id=31.nl)
download het inschrijﬀormulier, vul het in
en stuur of breng het naar het Dorpshuis.
Dan bent u nog net op tijd lid voor de jaarlijkse leden vergadering.
Voor die jaarvergadering wil het bestuur
alle leden uitnodigen. De vergadering is
op donderdag 16 maart in het dorpshuis.
De agenda en de (ﬁnanciële en sociale)

jaarverslagen staan vanaf 1 maart op de
site van de vereniging (onder ´Vereniging´).
De jaarvergadering start om 20.00 uur, het
oﬃciële gedeelte duurt tot 21.00 uur.
Het programma na de pauze was voor de
sluitingstermijn van deze Nieuwsbrief nog
niet bekend. Ook dat deel van het programma staat vanaf 1 maart op de site.
Het bestuur hoopt op de jaarvergadering
veel leden te mogen ontvangen! Tot dan.
Reinier Bloemer, voorzitter

Belangrijke adressen

Wijkopbouwwerker Tympaan-De Baat
Liesbeth Boswijk
0294-284824
l.boswijk@stdb.nl
Woonconsulent Groen West
Tijs de Jong
088-0129000
info@groenwest.nl
Wijkagenten Abcoude/Baambrugge
0900-8844
Ton van der Straten, ton.van.der.straten@politie.nl
Peter van der Noll, peter.van.der.noll@politie.nl

Omgevingsgericht werken gemeente De Ronde Venen
omgevingsgericht@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

Vormgeving De Ronde Venen, Nelle van Koppen

Contactfunctionaris Omgevingsgericht werken
Pieter Scholten
0297-291754
p.scholten@derondevenen.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.

Foto van de (jaarlijkse) overhandiging van de appels van de vereniging Dorpsbelangen
voor de gemeente medewerkers, als dank voor de plezierige samenwerking.
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IJsclub Baambrugge: Koning Winter denkt aan de zomersport

Eerste paal geslagen voor uitbreiding Dorpshuis

ciaal om tijdens de ledenvergadering. We verwachten zeker honderd Baambrugse ﬁetsers aan het
vertrek voor deze gezellige familie ﬁetstocht die ook
Nes aan de Amstel zal aandoen.
Voor al de activiteiten van IJsclub Baambrugge geldt:
kijk op www.ijsclubbaambrugge.nl voor de laatste
informatie.

Na een jaar van voorbereidingen is het dan zover:
De bouw van de serre/buurtkamer is op 29 januari
van start gegaan. De bouw is mede mogelijk gemaakt door een grote gift van de Kruisverenigingen
Abcoude-Baambrugge, uit het Liquidatie fonds.
De eerste paal is op 7 februari 2017 - onder toeziend
oog van wethouder Anco Goldhoorn - geslagen door
Joop Brouwer.

Nog een paar puntjes
Wist u dat er weer 24 verkeersregelaars met succes
het examen evenementen verkeersregelaar hebben afgelegd? Deze 24 experts gaan ons perfect
helpen bij de evenementen.
Schaatsplezier op het natuurijs van de landijsbaan.

Foto van Maryse Brouwer, MyDentity
Culinair Baambrugge 2017
Kunt u het zich nog herinneren afgelopen jaar?
De reuring in Baambrugge de vrijdag voor Pinksteren?
Koks hard aan het werk; Nico, Richard en Jelmer
maken zich op voor weer een trainingsronde; Frits
op jacht op naar de mooiste ingrediënten tegen de
scherpste prijzen… Culinair Baambrugge zette het
hele dorp in rep en roer.
En dit alles voor het goede doel: Alp d’HuZes
(KWF Kankerbestrijding).

Aan het eind van de avond klinkt unaniem dat Culinair Baambrugge een groot succes is en eigenlijk
een traditie moet worden. Die handschoen is opgepakt door de initiatiefnemers van het eerste uur: Richard, Hetty en Nico. Het organisatorisch team is dit
jaar uitgebreid met Hadewych en Abbey en de eerste
vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. Hier is
besloten dat Culinair Baambrugge 2017 op zaterdag
20 mei plaatsvindt (in plaats van de vrijdag voor Pinksteren die eerder als mogelijke datum is genoemd).
Naast het organiseren van een gezellige avond voor
de Baambruggers, vinden we het als organisatie belangrijk om ook dit jaar weer een goed doel te verbinden aan Culinair Baambrugge. Welk goed doel dit
mag zijn, willen we graag samen met u bepalen op
de Algemene Leden Vergadering van de Dorpsraad
op 16 maart in dorpshuis De Vijf Bogen. We zien u
graag daar!
Culinaire groet,
Richard, Hetty, Nico, Hadewych en Abbey
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Op de vierde zondag van Januari kon er eindelijk
weer eens echt geschaatst worden op de landijsbaan in Baambrugge.
Dat was een dag puur schaatsplezier. Als IJsclub
Baambrugge waren we wel weer eens toe aan echt
schaatsen op natuurijs. Immers 23 januari 2013 was
de laatste natuurijsdag geweest dat er op de landijsbaan geschaatst kon worden.
Koning Winter leeft dus nog evenals de ijsclub.
Inmiddels weten we hoe het afgelopen is met de winter. De schaatsers van IJsclub Baambrugge schaatsen nog volop op het Amsterdamse kunstijs van de
Jaap Edenbaan.
De jeugdschaatsers rijden daar zaterdagmorgen,
terwijl de clubkampioenschappen voor woensdag
22 maart op het programma staan. Maar als IJsclub
Baambrugge hebben we de zomerse activiteiten alweer ingepland zoals de Dorpsloop, de Tijdrit en het
skaten op de skeelerbaan.
Dat skaten zal beginnen op vrijdag 21 april. Er zijn
skatelessen voor de beginnende jeugd, de gevorderden en de ouderen. De tijdrit langs het AmsterdamRijnkanaal staat voor vrijdagavond 2 juni gepland
terwijl de Dorpsloop vrijdag 25 augustus wordt gelopen over 10, 4 of 1 kilometer.
Weer terug op de kalender dit jaar de Hemelvaartsﬁetstocht. De leden van de ijsclub vroegen daar spe-

Daarnaast kreeg IJsclub Baambrugge een gemeente vlag. De nieuwe gemeentevlag zal gaan wapperen bij alle ijsclub evenementen.
Ook bij andere Baambrugse evenementen kan
deze vlag in top. Gewoon even contact zoeken.
Op de website staat hierover meer informatie met
zelfs de mogelijkheid de vlag digitaal aan te vragen.
Zeker doen; Baambrugge is De Ronde Venen!

De nieuwe gemeentelijke vlag kan in top bij
Baambrugse evenementen.
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Landschap Werkgroep Baambrugge
Wist u dat Baambrugge een zeer gezellige Landschap Werkgroep heeft? Onderstaand leest u een
opsomming van de laatste wapenfeiten van deze
groep én een oproep voor nog meer vrijwilligers.
Overleg met de gemeente De Ronde Venen
De groep heeft een eerste contact gehad met de gemeente, met als doel een inbreng van onze groep in
bij het opstellen van het Groenbeleidsplan. Inmiddels
is een tweede bijeenkomst gepland. Het groenbeleidsplan moet duidelijk maken hoe de gemeente De
Ronde Venen de komende 20 jaar om wil gaan met
het openbaar groen. Hoe wij een bijdrage kunnen
leveren aan het Groenbeleidsplan zal de komende
maanden duidelijker worden.
Onderhoud knotwilgen
De samenwerking met Abcoude is inmiddels wel
een feit. Samen met de landschap Werkgroep Abcoude is op een aantal dagen gesnoeid en geknot
met een groep enthousiaste vrijwilligers. Dit jaar is
op 11 januari is geknot op Gein Noord. Hier deden
vier Baambruggers mee. Het was koud, met af
en toe een ﬂinke regenbui, maar dan konden we
schuilen in de caravan van de Landschap Werkgroep Abcoude met allerhande versnaperingen. Op
zaterdag 4 februari was de Winkeldijk aan de beurt.
De opkomst uit Abcoude was mager, maar Baambrugge was wederom met vier man vertegenwoordigd en zij hadden er duidelijk zin in. Het weer was
prima, evenals de soep. We waren met te weinig
om het karwei af te maken, Gelukkig zijn dit jaar

BOOMPLANTDAG 2017
nog twee dagen gepland, waarvan een op de Horn
net buiten de bebouwde kom van Baambrugge op
11 maart 2017.
Met Waternet werken in het Waterwingebied nabij
het Achtervlietpad.
Helaas was de opkomst voor de door Waternet georganiseerde vrijwilligers werkzaterdag op
10 december vorig jaar zo gering dat Waternet zich
genoodzaakt zag de werkdag te annuleren.

Het watertappunt is gewonnen door een ‘kraanwaterselﬁe’ op te sturen naar Vitens, dat in het kader
van hun 10 jarig bestaan 100 tappunten weggeeft.
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Als u als ouder mee wilt helpen met het begeleiden
van de kinderen bij het klimmen en zagen, bent u
van harte welkom.
Meld u zich dan even aan bij de school?
Vast dank!

Landschap Werkgroep Baambrugge
De groep bestaat uit Joost de Groot, Bert van Walbeek en Albert de Brauw en Denhard de Smit. We
kunnen best nog een paar (bijv. vrouwelijke) leden
gebruiken om met frisse ideeën te komen. We vergaderen hooguit een- of tweemaal per jaar! Goede
ideeën zijn trouwens altijd welkom!

Update nieuwbouw 36 woningen Kromwijck Baambrugge
Ook alle woningen in fase 2 zijn inmiddels verkocht.
De derde en laatste fase van Kromwijck is
11 februari in de verkoop gegaan. In deze fase worden er 4 leuke starterswoningen en 4 mooie gezinswoningen aangeboden.

Watertappunt voor Baambrugge
Volgens Vitens behoort het Nederlandse kraanwater
tot het beste van de wereld. Binnenkort stroomt dit
heerlijke kraanwater uit een openbaar tappunt nabij
de waterpomp op het plein naast de kerk. Beschikbaar voor alle Baambruggers en alle bezoekers van
ons mooie dorp.

Woensdag 15 maart vindt in Baambrugge de Boomplantdag plaats.
Op deze dag besteden de leerlingen van groep 7 en
8 van de Ichtusschool aandacht aan dit onderwerp.
Dit jaar planten de leerlingen geen bomen, maar
worden bestaande bomen verzorgd.
De ongeveer 25 leerlingen van groep 7 en 8 gaan de
bomen op de IJsvogel knotten.
De gemeente heeft hulpmiddelen ter beschikking
gesteld als ladders en zagen.

De gemeente De Ronde Venen heeft toegezegd de
jaarlijkse kosten voor watergebruik en onderhoud
voor haar rekening te nemen.
De dorpsraad wil Vitens en de gemeente hartelijk
danken voor hun gulle gift. Last but not least willen we de Punt bedanken, die graag als achtergrond voor onze ‘kraanwaterselﬁe’ wilde fungeren.
De Dorpsraad.
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Op woensdag 8 maart vanaf 16.00 uur zal met alle
kopers (fase 1, 2 en 3) en betrokkenen de feestelijke
start van de bouw worden gevierd.
Indien u vragen heeft, kunt u de aannemer bereiken
via 0297 – 760 100 of kromwijck@bebouw.nl.

Eind november is gestart met de grondwerkzaamheden. In verband met vertraging door de nutsbedrijven heeft dit bouwrijp maken langer geduurd dan
gepland. Eind februari wordt gestart met het heiwerk
van de 13 woningen en 5 appartementen van fase
1. Vervolgens worden begin maart de prefab funderingen gelegd. Eind maart kan aannemer Bébouw
Midreth bv dan starten met het opbouwen van de
casco’s. De bouw van fase 2 (5 woningen en 5 appartementen) start waarschijnlijk medio april.
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Buurtsportcoach

Wat betekent de Troefmarkt voor Baambrugge?

Beste Allen,

Je kunt er natuurlijk terecht voor je dagelijkse of vergeten boodschappen.
Je kunt er geld opnemen en je postzaken regelen.
Zelfhulp geneesmiddelen kun je er ook kopen.
Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en
graag een praatje met elkaar maken.
Als het nodig of gewenst is, worden de boodschappen thuis gebracht.

Mijn naam is Lotte Horstman en heb sinds een paar
weken de taak van Jeﬀrey van Klaveren als buurtsportcoach overgenomen. Ik vind het een ontzettend
leuke functie en ik hoop dat ik er een groot succes
van kan maken en het dorp via sportieve en culturele
activiteiten meer samen kan brengen. Ik heb nog niet
iedereen persoonlijk kunnen spreken maar ik hoop
dat hier snel verandering in komt.

Zonder Troefmarkt wordt het een saai en stil dorp.
Daarom is het van belang dat de Troefmarkt blijft bestaan, maar dan moet dat wel kunnen. De omzet is
de laatste tijd dusdanig ingezakt, dat dit niet meer
vanzelfsprekend is.
We hopen daarom van harte dat de inwoners van
Baambrugge laten merken, dat ze de dorpswinkel
willen behouden.

Via deze weg wil ik jullie alvast een korte toelichting
geven over hoe ik het ga aanpakken. Als leidraad
hou ik een schooljaar aan en werk ik met 4 blokken.
1 blok zal ongeveer 5 tot 6 weken duren waarin ongeveer 1 á 2 activiteiten worden aangeboden voor
elke doelgroep, in totaal zijn er dan ongeveer 6 tot 10
activiteiten per blok waar mensen zich voor kunnen
inschrijven. Inschrijven gaan via het mailadres van
de buurtsportcoach. Omdat al een groot deel van dit
schooljaar voorbij is, komen er nog twee blokken met
activiteiten voor de zomervakantie start.
In de weekenden en vakanties zullen er ook activiteiten zijn, dit zullen echter losse activiteiten zijn in
plaats van activiteitenreeksen. Ik zal de activiteiten
gaan promoten door boekjes uit te delen bij de leerlingen van de basisschool en door ﬂyers door het
dorp te verspreiden.
Naast mijn functie als buurtsportcoach in Baambrugge werk ik ook als buurtsportcoach in het dorp Nigtevecht. Hier ben ik al een tijdje bezig en lopen de blokken met activiteiten goed. Hierdoor ben ik een deel
van de week ook in Nigtevecht. Daarom zal Thessa
Verseveld (werkzaam als pedagogisch medewerkster bij kidswereld) mij ondersteunen en eventueel
ook een aantal activiteiten verzorgen.

Henk, Gerrie, Bob
Toevoeging redactie: Hieronder vindt u alvast een voorbeeld van een tevreden klant!
Of heeft u zelf nog leuke ideeën voor activiteiten of
wilt u wel eens meedenken over het aanbod kunt u
mij altijd via het mailadres bereiken. Ik zal een aantal
van jullie nog individueel benaderen om mogelijkheden voor activiteiten te bespreken.
Met Sportieve groet,
Lotte Horstman
Buurtsportcoach Baambrugge
bscbaambrugge@gmail.com

De Troefmarkt is mede bepalend voor de leefbaarheid van ons dorp Baambrugge.

De Troefmarkt heeft een speciale betekenis en is
van grote waarde voor ons dorp.

Boodschappen doen bij de buurtsuper op loop- of
ﬁetsafstand. Een heel behoorlijk assortiment voor de
dagelijkse boodschappen, terwijl op verzoek (bijna)
alles leverbaar is.
De Troef heeft ook een super praktische ‘bezorgservice’; alles op het boodschappenlijstje wordt nog dezelfde dag ‘ﬂuitend’ thuis bezorgd.

Zegt het voort!
‘De Boontjes’; tevreden klanten van de Troef

Kortom, het is goed t(r)oeven in ons dorp! En dat
moeten we zo zien te houden.
Dit bericht is bedoeld om alle Baambruggers zich er
(nog meer) bewust van te laten worden hoe belangrijk het is om lokaal te blijven kopen.
Niet alleen last-minute (als je iets vergeten bent),
maar ook meer dan dat.

Als u zelf activiteiten of evenementen organiseert
binnen Baambrugge zou ik hier graag van op de
hoogte worden gesteld zodat ik er ook bij kan zijn,
dit helpt mij namelijk mijn bekendheid in het dorp te
vergroten.
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De Troef is troef
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