
MAANDAG 27 APRIL, KONINGSFEEST

LAMPIONNENOPTOCHT ZATERDAG 25 APRIL, MAARSSENBROEK

STATIONSPLEIN OM 20:30 TOT 21:30 UUR

Oranje komitee Maarssenbroek presenteert:

KONINGSDAG
WE

s
1986. 

Goed voor 1 keer springen

Kinderboerderij Otterspoor

Kom naar de locaties per fiets!

Aan de bewoners van dit adresKerkcentrum De ArkGoed voor 1 keer springen
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Dance
classics

21 :00 -  01 :00 UUR
TOEGANG 21+

GRATIS ENTREE

Harmonieplein 4 - Maarssen
info@tzandmaarssen.nl

13 juni
29 augustus

10 oktober
12 december

DJ



Een passende ruimte voor elk evenement of bijeenkomst!
Het organiseren van een feest, vergadering, bruiloft of uitvaart is ons vak. 

Voor elk evenement tot 500 gasten bieden wij een passende ruimte.

Ook voor speciale wensen en bijzondere mogelijkheden. 
Uiteraard kunt u gebruik maken van onze arrangementen. Echter Iedereen 
heeft speciale wensen, en daarom zijn wij sterk in maatwerk. Wij passen 
graag uw wensen voor u in. Laat u culinair verrassen door onze chef-kok! 
Ook onze geluidstechnicus kan u op alle mogelijke manieren bijstaan om 

uw evenement tot een succes te maken.

Ons team staat voor u klaar om u alle zorgen uit handen te nemen en uw 
bijeenkomst, feest of evenement tot een succesvol einde  te begeleiden.

U kunt bij ons terecht voor o.a.:
Feesten / Buffetten

Bruiloften / Verjaardagen / Jubilea
Congressen / Vergaderingen / Seminars

Uitvaarten / Condoleances

Wacht daarom niet en neem contact met ons op!

Party- & Congrescentrum ‘t Zand

Harmonieplein 4, 3603 BM Maarssen
info@tzandmaarssen.nl of bel 0346 57 49 12

Kijk voor onze agenda op:

www.tzandmaarssen.nl



Bisonspoor 1160     3605 KT  Maarssen     T 0346 215 660     facebook.com/solopastamaarssen

www.solopasta.nl

De lekkerste
Pasta’s & pizza’s

Vanaf 4,75
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Voorwoord
Als nieuwe burgemeester van Stichtse Vecht schrijf ik graag een voorwoord in het
Programmaboekje Koningsdag 2015 van het Oranje Komitee Maarssenbroek. 
Zoals ik heb gehoord organiseert het Komitee elk jaar een prachtig programma. 
Dat verdient een groot compliment! 

Evenals in voorgaande jaren belooft Koningsdag in Stichtse Vecht een dag te wor-
den met een rijk en gevarieerd aanbod aan festiviteiten, voor jong en oud en voor 
elk wat wils. En een dag ook vol ontmoetingen waarop we gezellig met elkaar in 
gesprek gaan in de straten en de horecagelegenheden die onze gemeente rijk is. 

Het Oranje Komitee Maarssenbroek is er in geslaagd een gevarieerd feestpro-
gramma samen te stellen met activiteiten gedurende de hele dag. U treft het al-
lemaal aan in het programmaboekje dat voor u ligt. Streept u maar aan en noteert 
u de tijden dan ook direct even in uw agenda! 
Ook de kinderen komen natuurlijk weer helemaal aan hun trekken met allerlei leuke 
spelletjes. Het kan niet missen, Koningsdag wordt dit jaar weer net zo succesvol 
als in voorgaande jaren. Geniet er van en laat de vlaggen maar wapperen!

Het bestuur heeft er alles aan gedaan om Maarssenbroek een fijne Koningsdag te 
laten beleven. Ik wil de vele vrijwilligers hartelijk danken voor hun enthousiasme en 
inzet. Ook spreek ik mijn dank uit aan de sponsoren die dit mogelijk maken.

Mede namens het voltallige gemeentebestuur wens ik u allen een in vele opzichten 
zonnige Koningsdag toe en ik hoop u tijdens één van de evenementen te ontmoe-
ten.

Marc J.D. Witteman 
Burgemeester van Stichtse Vecht



Wij wensen jullie een 
mooie Koningsdag!

De Hypotheekshop gaat voor Oranje!  

Duidelijk verhaal
Safariweg 68 | 3605 MA Maarssen | (0346) 25 94 00 | maarssen900@hypotheekshop.nl

www.hypotheekshop.nl/maarssen

WIJ ZIJN ER AL 50 JAAR VOOR  

ÚW DROOMPALEIS

IK ZOEK EEN PASSENDE WONING.

IN DE REGIO.

UTRECHT - MERWEDESTRAAT 35

Hier volgt een voorbeeld van een informatieve tekst 
over de desbetreffende woning. Adiam, velessit ilis 
nos nos adipit velenibh eum enim in eugait nos nullum 
nonulputat dit dolorperat, suscin ut.

Ind. voorhuis: Begane grond: Consequisim ver se-
quisis alisl do del ut nulput vullaore consed eummy 
nummolor amet alis nis eu feuisse euis nostion senibh 
el. Diam, suscilla feugait in henim augiat. Volore diam 
diam, con esse doluptat. Duis ametumm odoloreet, 
ver susci te duismod er iriuscin utpat.
Ind. voorhuis: Begane grond: Velit ulputat. Ut ad 
tionsecte conullamcore molore magnit ilit, conum-
sandio commolo borercin ullaore faciduis augue erci 
tionsed dipsum diamcon ullaorem do odiam inis ex 
exeriurer alit augait vullandre autat praessi tem et 
wis num iril er inibh essim dolore conulla feugue dolor 
sequis dui tet incidunt et lor sit at. Duisit euguerit wis 
nonsectem vulla feugiat.
1e verd.: Velit ulputat. Ut ad tionsecte conullamcore 
molore magnit ilit, conumsandio commolo borer.

Aanvaarding: in overleg. 
Vraagprijs: € 225.000,- k.k.
Informatie via kantoor Utrecht

MAARSSEN
T 0346 56 04 24

MAARSSENBROEK
T 0346 57 51 00

LEIDSCHE RIJN
T 030 234 34 34

UTRECHT
T 030 246 85 55

www.vanScherpenzeel.nl 
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www.vanscherpenzeelmaarssen.nlwww.vanscherpenzeelmaarssen.nl

Bij iedere woningverkoop 
in 2015 doneren wij 

€ 50,- aan 
Stichting Hulphond Nederland*

Bij iedere woningverkoop 

 een huis voor u,
   een thuis 
      voor hem!

Ter gelegenheid 
van ons jubileum:

* Kijk op de website voor de voorwaarden

Safariweg 68
3605 MA Maarssen

(nabij NS-station Maarssen)
T: 0346 - 57 51 00  

E: maarssen@vanscherpenzeel.nl

Een fi jne Koningsdag toegewenst namens 
het team van Van Scherpenzeel Makelaars 

in Maarssen.
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Stichting Oranje Komitee Maarssenbroek

Koningsdag in Maarssenbroek
Voor de 29ste keer worden er door de Stichting Oranje Komitee Maarssenbroek 
Oranjefeesten rond kerkcentrum De Ark en rond kinderboerderij Otterspoor geor-
ganiseerd. Het stichtingsbestuur bestaat uit drie personen van de Arkgemeenschap 
te weten Ad van Zwieten (voorzitter) Mario van Dijk (secretaris) en Arnold de Vet 
(lid) en drie personen van kinderboerderij Otterspoor te weten Ruud Tolle (penning-
meester) Hans Boot (lid) en Marjon Bink (lid). Marjon is dit jaar toegetreden tot het 
bestuur. Op basis van gelijkwaardigheid en het belang voor Maarssenbroek werken 
De Arkgemeenschap en kinderboerderij Otterspoor al heel lang plezierig met el-
kaar samen met als doel om ervoor te zorgen dat jong en oud de verjaardagen van 
onze vorsten in de grootste kern van de gemeente Stichtse Vecht Maarssenbroek 
kunnen vieren.  

Volgend jaar vieren we dat Koninginnedag/Koningsdag voor de 
30ste keer wordt georganiseerd. De tweede Koningsdag wordt 
gehouden op maandag 27 april 2015. Er vinden weer activiteiten 
plaats op het podium rond kerkcentrum De Ark en bij kinder-
boerderij Otterspoor. Op het podium nabij kerkcentrum De Ark 
zijn er optredens van Feel the Beat en Dancin Vechtstreek. Rond 
15.30uur treedt de volkszanger van Maarssenbroek en bekend 
van de televisie Henk Kamphuis op. 

De start van de Oranjeactiviteiten is op zaterdag 25 april om 20.30uur met een 
lampionoptocht voor de kinderen door de wijken Bisonspoor, Kamelenspoor, 
Pauwenkamp en Duivenkamp.  Wij hopen onze nieuwe burgemeester Marc 
Witteman bij de lampionoptocht te kunnen verwelkomen. In het Oranjeboekje, 
dat huis-aan-huis in Maarssenbroek wordt verspreid, wordt u uitgebreid geïn-
formeerd over de activiteiten op 25 en 27 april 2015 in Maarssenbroek. In het 
Oranjeboekje vindt u ook een artikel van Kom Erbij waar professionele- en vrij-
willigersorganisaties, die actief zijn in Maarssenbroek, samenwerken om de een-
zaamheid aan te pakken en samen te werken aan een socialer Maarssenbroek. 
De kern Maarssenbroek is uitgegroeid naar een sociale en vitale kern van de ge-
meente Stichtse Vecht waar het goed wonen en leven is. In de gemeente Stichtse 
Vecht zijn tien Oranjeverenigingen actief. Hieruit mag de conclusie getrokken 
worden dat Koningsdag leeft in de gemeente Stichtse Vecht. Het Oranje Komitee 
Maarssenbroek nodigt u van harte uit om Koningsdag met ons in Maarssenbroek 
mee te vieren.

Ad van Zwieten, voorzitter Stichting Oranje Komitee Maarssenbroek

Gezellige Koningsdag



Zebraspoor 170 - 3605 GK Maarssen
Tel. 06-115 868 00 - schilder.r.j.hilgers@gmail.com

RJ  Hilgers
schilder & afwerkingsbedrijf

T 030 - 760 08 88 
info@power4ict.nl 
www.power4ict.nl 

De oplossing op al uw computerproblemen voor een betaalbare prijs.

Power4ICT Maarssen

FOOTCARE 4 YOU

Marjo Stolker
Gediplomeerd pedicure

ook diabetische voetverzorging en
voetverzorging bij reumapatiënten

Zwanenkamp 767
3607 PP  Maarssen

Telefoon 0346 57 39 83
Mobiel 06 40 43 91 94

E-mail footcare4you@ziggo.nl

Nieuwe klanten ontvangen 
tegen inlevering van 

deze advertentie

e 5,- korting 
op de 1e behandeling
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Lampionnen-optocht 2015
Ook dit jaar en wel voor de 29e maal organiseren Kerkcentrum de Ark en 
Kinderboerderij Otterspoor OP ZATERDAGAVOND 25 APRIL 2015
 

EEN LAMPIONNENOPTOCHT EN MUZIKAAL ONTHAAL OP 
HET STATIONSPLEIN TE MAARSSENBROEK
Start 20.30 uur vanaf het stationsplein

Onder muzikale begeleiding gaan we via Bisonspoor, 
Kamelenspoor, Pauwenkamp, Duivenkamp, Bisonspoor 
komen wij weer terug bij het stationsplein. 
De muzikale begeleiding wordt dit jaar verzorgt door:

- De Mobile DJ Spinkit  en
- De slagwerkgroep van IJsselsteins
  fanfareorkest Excelsior

De Basisscholen: 
Alle kinderen van groep 1 tot/met groep 4 van 
de basisscholen in Maarssenbroek krijgen via 
hun school bericht van stichting Oranje Komitee 
Maarssenbroek voor een gratis lampion. Deze 

worden op de zaterdagavond vanaf 19.45 uur uitgereikt bij het stationsplein tegen 
inlevering van de flyer. 

Vanaf 19.45 uur is er tevens op het stationsplein gelegenheid om vlaggetjes, feest-
toeters , lampions en elektrische lampions in diverse maten en soorten te ko-
pen. Ook kunnen er al vanaf 11 april lampions gekocht worden bij Kinderboerderij 
Otterspoor in het wijkpark Reigerskamp. 

Maandag 27 april zijn de Koningsactiviteiten bij de Ark in Duivenkamp en in 
het wijkpark Reigerskamp bij Kinderboerderij Otterspoor.

Vrijmarkt voor de jeugd
ENKEL voor de jeugd is er ruimte bij de kinderboerderij en kerkcentrum de Ark om 
op de overbekende vrijmarkten om hun overbodige speelgoed, kleding, schaat-
sen, game-boy’, puzzels etc. te verkopen. De ruimte mag niet groter zijn dan 2,5 
meter zodoende krijgen andere kinderen ook een plekje.

RUIM NA AFLOOP ALLES NETJES OP.

Zie verdere informatie in dit boekje voor de programma’s van de Ark en kinder-
boerderij Otterspoor.



restaurant - shoarma - pizzaria

Ook op koningsdag open!
&

Bezorging tot 02.00 uur!

© Lorenzo ‘Karoi.nl’ de Jongh

 
Openingstijden:

ma t/m do 7.45 tot 16.30 uur

vrijdag 8.00 tot 15.30 uur 

Het adres in Leidsche Rijn voor het huren van gereedschappen

Hebo Rent B.V. Tel: 030-2941241
Proostwetering 27a Email: verhuur@hebo-bv.nl
3543 AB Utrecht www.hebo-bv.nl   

Kamersteiger 
 

vanaf  
€ 15,00 per dag 

(weekprijs € 29,00) 
 

Bouwstofzuiger / 
Waterzuiger 

 

vanaf  
€ 15,00 per dag

(weekprijs € 36,00) 
 

Steenzaagmachine 
 

vanaf  
€ 29,00 per dag

(weekprijs € 86,00) 
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Koningsdag op maandag 27 april 2015 rond 
Kerkcentrum De Ark in Duivenkamp
De Oranjebraderiecommissie De Ark zorgt er weer voor dat het op Koningsdag 
super-gezellig wordt rond kerkcentrum De Ark. Deze activiteiten worden voor de 
29ste keer rond kerkcentrum De Ark georganiseerd.    

Op de rondweg Duivenkamp is er weer een VRIJMARKT voor 
kinderen. De lokatie van de vrijmarkt is vrij en wie het eerst 
komt heeft de mooiste lokatie. Dringend wordt verzocht om 
na afloop van de vrijmarkt de rommel zelf op te ruimen. 

De Oranjeactiviteiten rond kerkcentrum De Ark starten om 
10.00 uur met het spelen van het VOLKSLIED

Op het feestterrein staat weer een podium waar vanaf 10.30 
uur optredens zijn. Dansgroep X-clusieve Dance & Sport 
treedt om 10.30 uur op. Dansgroep Dancin Vechtstreek 
treedt van 11.00 tot 12.00 uur op en  Dansgroep New Feel 
the Beat treedt van 12.00 tot 13.00 uur op. Twee en half uur 
lang kunt u genieten van top-danstalent. Om 13.00 uur treedt 
de band Evergreen op die met gouwe ouwe de sfeer op het 
feestterrein verder verhoogt. Vanaf 14.00 uur kan jong en 
oud gaan voor dans, zang, muziek, gedichten en andere 

culturele uitingen op het Open Podium op het feestterrein. Geef je op bij Mario 
van Dijk. (06-10810277) Ook dit jaar treedt DJ Maarten Wubs weer op, die tussen 
de optredens zorgt voor gezellige muziek. Kortom is er weer volop dans- en mu-
ziekspektakel op het feestterrein.  

Rond het feestterrein staat de HORECA-STRAAT met koffie, 
thee, snoep, broodjes met beleg, patat, limonade, bier en de 
overheerlijke oliebollen van de bekende oliebollenbakker uit 
Maarssenbroek Rinus de Braal. De lekkerste oliebollen uit 
Maarssenbroek worden door hem gebakken. 

Uiteraard is er een gezellig 
TERRAS op het feestterrein waar u 
van de consumpties en de optre-
dens kunt genieten. Voor de kinderen zijn er weer twee 
SPRINGKUSSENS.



ZONNESTRAAL
b r a s s e r i e

In een bosrijke omgeving kunt u terecht 
voor een gezellig, ontspannen en smakelijke 
lunch, brunch en high-tea.

Tevens hebben wij ruimte voor uw feestje, 
vergadering, bruiloft, receptie of training.
De capaciteit bij ons is tot 110 personen

Voldoende gratis parkeerplaatsen

Loosdrechtsebos 15, 1213 RH Hilversum
Tel. 035 538 54 02
info@brasserie-zonnestraal.nl
www.brasserie-zonnestraal.nl
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Naast kerkcentrum De Ark kunt u weer rustig genieten van het cluster BOEKEN, 
PLATEN en CD’S. Een genot voor de echte boeken- en platenliefhebbers.

Op de rondweg staan de clusters 
BLOEMEN en PLANTEN, KLEDING, 
CURIOSA en SPEELGOED. 

WATERLOOPLEIN kunt u vinden in en 
naast kerkcentrum De Ark.
De INZAMELAVONDEN voor tweede-
hands goederen zijn op de vrijdagavon-
den 17 en 24 april van 19.00 tot 20.00 
uur in De Ark, Duivenkamp 844. Kijk 
eens op uw zolder of u nog wat over 
hebt voor de Arkgemeenschap.

De Arkgemeenschap nodigt u van harte 
uit om op Koningsdag een bezoekje te 
brengen aan het Oranjefeest rond kerk-
centrum De Ark.

Informatie: Mario van Dijk, 
mario.van.dijk@hetnet.nl/06-10810277

Eddy’s
Notenbar
Eddy’s
Notenbar
Elke week versgebrande noten!
Uw notenspecialist op de zaterdagmarkt 
in Maarssenbroek



Vroege Vogel.......
kom te voorschijn!

Zaterdag 29 juni:

Maar..... als vaste klant heeft u de eerste keuze:
Vrijdagavond 28 juni van 17.00 tot 21.00 uur
krijgt u tegen inlevering
van deze kaart.....

Charlotte, Marnix, Trudy, Silvia en Jannie wensen u een mooie zomer!

08.00 - 09.00

50%
            korting*

09.00 - 11.00

40%
            korting*

11.00 - 17.00

30%
            korting*

50%
            korting*

* Deze actie geldt niet op de
 basiscollectie, eerder gedane
 aankopen, reserveringen
 en bestellingen.

Bisonspoor 1006
3605 DA  Maarssen
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BISONSPOOR 1006  MAARSSENBROEK  
www.manoftheworldmaarssen.nl   

                      2e 
broek

halve prijs!

26, 27, 28, 29 okt.

49,95van 69,95

voor

79,95
vanaf 

Een wereld aan 
   broeken!

Casual shirts 
39,95

van 59,95

voor

99,-van 139,-
voor

Wereldse Colberts

Colbert 
donkerblauw

Colbert 
bruin

Ribcolbert
donkerblauw

119,-van 169,-voor

Lederen jack

EXTRA KOOPAVOND: dinsdag 25 en woensdag 26 okt. tot 21:00 u.
KOOPAVOND:  vrijdag 28 okt.

Bisonspoor 1006  Maarssen   www.manoftheworldmaarssen.nl

MERKEN 
VOOR MANNEN
Ontdek de nieuwe collecties

Reigerskamp 163
3607 HH Maarssen
T 0346-76 40 37

M 06-27 84 10 27
E info@ttmsystems.nl
I www.ttmsystems.nl

Binnen- en buitenschilderwerk

Schilderen van meubels

Behang- en sauswerk

Glaszetten

Kleuradvies

Totaal onderhoud

0346 83 17 56 / 06 43 15 59 42
vandoren.hlm@live.nl
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Koningsdag 2015 bij
KINDERBOERDERIJ OTTERSPOOR 
Dit jaar voor de tweede keer Koningsdag, toch nog even wennen. 
Maar zoals u van ons gewend bent, zorgen wij ervoor dat jong en 
oud weer een fijne dag onder een lekker oranjezonnetje kan bele-
ven. En dit alles op en rond het terrein bij de kinderboerderij!

Wat vindt u zoal op en rond de Kinderboerderij:
Een minikermis waar diverse kinderattracties te vinden zijn, 
elk spel kost slechts 1 muntje en die zijn te verkrijgen bij onze 
CENTRALE KASSA. Daar zal onze penningmeester onder 
een toeziend oog alles in de gaten houden zodat er voor ie-
dereen genoeg muntjes aanwezig zijn. Wat vindt u onder meer 
op de minikermis:

Het overbekende SPRINGKUSSEN! Altijd een succes en ook dit jaar zit er op de 
voorkant van dit boekje een bon om een keer gratis te springen, neem deze dus 
mee!! 
Het EENDJESSPEL, de TOUWTJETREKKRAAM, het 
VISSENSPEL, het nieuwe DOBBELSTEENSPEL, en ook de 
bekende LIMONADEKOE, waar je heerlijke limonade kunt 
“melken” De koe wordt vergezeld door ons uiterst makke 
GRABBELPAARD.

Op een minikermis kan er ook gesnoept worden bij onze snoepkraam. We verko-
pen daar de bekende OTTERPOPCORN en LOLLIES en ZUURSTOKKEN in allerlei 
soorten smaken en maten en nog veel meer. Voor diegenen, die in Maarssen dorp 
ook nog met de lampionnenoptocht mee willen lopen, hebben wij op deze kraam 
ook nog lampionnen en andere oranjeattributen te koop. Even verderop staat er 
dan nog een grote IJSKAR die je niet kunt missen.

Natuurlijk kan een feest niet zonder eten en drinken gevierd 
worden. Om de feeststemming te omlijsten zal dan ook de ge-
hele dag muziek zijn te horen. 

Koffie en thee zijn te verkrijgen in de dranktent. (Dit wordt ge-
schonken tot 12.00 uur). En natuurlijk vind je hier ook voor de 
ware oranjeliefhebber weer HET drankje dat je maar een keer 
per jaar echt drinkt, de ORANJEBITTER. Daarnaast staat 
in deze tent de biertap opgesteld. Onze COOLE TAPPERS 
voorzien de dorstigen niet alleen van een vers getapt oranje 
biertje, maar ook van wijn en diverse soorten frisdrank. 



ZMGroep staat voor 

samen helder ondernemen 

in accountancy, 

bedrijfsovername en 

-verkoop, personele 

zaken, administratieve 

ondersteuning en 

duurzaam ondernemen.

Baarn • Houten

035-5280100

Contactpersonen:
E.A.G. (Edwin) Odijk AA
drs. R.C.J. (Richard) van den Heuvel

Z M G R O E P. N L
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Dokterstassen.nl is voorraadhouder 

van vele merken dokterstassen. 

Kijk in onze webshop of bezoek de 

showroom voor een volledig overzicht.

Dokterstassen.nl is voorraadhouder 

van vele merken dokterstassen. 

Kijk in onze webshop of bezoek de 

showroom voor een volledig overzicht.

DAT IS LEKKER

Bisonspoor 1085

Bisonspoor 1120
3605 KN Maarssenbroek
Telefoon: 0346 570225 
Fax: 0346 570225
Email: info@miamano.nl

Ma t/m do: 9.30 - 18.00 uur
Vrij: 9.30 - 21.00 uur
Zat: 9.30 - 17.30 uur
Zon: 12.00 - 17.00 uur
(elke laatste zondag van de 
maand geopend)

Hoveniersbedrijf

Tuinrijck

Gun uzelf het gemak van een hovenier

Voor aanleg, renovatie of onderhoud van uw tuin
030-6667688 of mail@tuinrijck.nl

www.tuinrijck.nl
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Bij de andere feesttent kan de “honger” worden gestild. Daar 
zullen onze bekende medewerkers/vrijwilligers weer goud-
bruine kroketten bakken voor een heerlijk 
BROODJE-KROKET. Ook zult u daar onze 
altijd gezellige dames aantreffen, die zoals 

elk jaar garant staan voor het maken van onze 
overbekende OTTERDOGS, die dan ook met 
verschillende sausen of combinaties van sau-
sen zijn te verkrijgen. 

En natuurlijk moet er van al dat drinken ook wel eens geplast wor-
den! Dit kan bij de Kinderboerderij tegen een kleine vergoeding. 

Onze toiletjuffrouw zal er voor zorgen dat u een schone WC aantreft.

KINDERVRIJMARKT:
Uiteraard zijn de kinderen bij ons in het park welkom 
om hun goederen aan de man te brengen op de 
VRIJMARKT. Let op: die markt is dus niet bedoeld 
voor volwassenen en zeker niet voor professionele 
verkoop (er is vergunningplicht)! Je moet wel bijtijds 
naar het terrein bij de kinderboerderij komen, want 
iedereen wil graag een mooi plekje! De eerste kin-
deren zijn er al om half 6, ben jij er dan ook al?

Wij willen je wel vriendelijk verzoeken om de ver-
koopplek geheel schoon achter te laten: als ieder 

zijn eigen spullen opruimt, mee terugneemt dan wel in de afvalcontainers depo-
neert en dus het park schoon achterlaat 
mogen wij het park blijven gebruiken. 
De gemeente zorgt er vervolgens voor 
dat de afvalcontainers snel worden afge-
voerd naar de gemeentewerf. Voor hun 
inzet zijn wij veel dank verschuldigd. 

Wij hopen er met zijn allen een geslaagd 
feest van te maken. 
En geslaagd is het feest als iedereen ple-
zier heeft; maak dus geen plezier ten koste van anderen.

Ten slotte : uiteraard staat onze trots, de KINDERBOERDERIJ, gedurende 
de gehele dag open om jullie te ontvangen van ongeveer 9.00 uur tot zo’n 17.00 
uur. De gehele organisatie en uitvoering van deze dag is in handen van het bestuur 
en de vrijwilligers van de Kinderboerderij. 



030 246 80 50
www.miltenburg-groen.nl
info@miltenburg-groen.nl

HoveniersGroen
Miltenburg
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heeft als doel het invullen van een 
hartewens van een oudere mede-
mens! 

Wanneer het gaat om een nog 
nooit ingevulde droom, gaat de 
stichting aan de slag om deze te 
realiseren. Dat kan een ballonvaart 
zijn, een bezoek aan kleinkinderen in 
Australië of wellicht de wens om 
bovenop de Eiffeltoren te staan. Wij 
doen ons best om de wens te 
realiseren!
Doet u mee of heeft u een goed 
idee? Bel dan even met ons:
06 45 22 20 33 of 06 20 88 77 44!

De totale opbrengst van de dag komt dan ook ten goede 
aan de Kinderboerderij. Willen jullie ons nog meer steu-
nen en dat is hard nodig, wordt dan donateur! 

Het voltallige bestuur 
van de kinderboerde-
rij is op 25, 26 april en 
27 april aanwezig op of 
bij de kinderboerderij. 
Wil je helpen (wat wij 
erg leuk zouden vinden) 

schiet een van ons, herkenbaar aan de kledij van 
de kinderboerderij, aan. 

Graag tot 27 april !!!!
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De Bank & Co is een intieme en sfeervolle 
locatie, die staat voor gezelligheid en 

heerlijk eten. Voor de kinderen hebben wij 
een speciale kinderkaart.

Dorpsstraat 40, Bunnik 
T. 030-656 31 33 |  info@debankenco.nl

www.debankenco.nl

Vliet Service
Onderhouds-storingsdienst

- Verwarming
- Ventilatie
- Koeling
- Airco

24 uur service - weekenddienst
Snelle en vakkundige diensten.

Q.V. Nguyen
Zebraspoor 174

3605 GK Maarssen
Tel. 0346-286502

Mob. 06-44464380
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KOM ERBIJ in Maarssenbroek -
elkaar ontmoeten helpt tegen een eenzaamheid

Hoe fantastisch is het dat we ieder jaar weer kunnen uitkijken naar een goed ge-
organiseerd feest op Koningsdag bij Otterspoor en bij de Ark. Fijn, want dat geeft 
weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, even bijpraten, weer die dingen te 
kopen die we eigenlijk niet wilde kopen, samen een lekker broodje eten, spelletjes 
doen, drankje drinken op het terras. Want laten we eerlijk zijn, we doen dat toch 
eigenlijk veel te weinig: samen dingen vieren. En hoe jammer, want het is zo leuk 
om elkaar te ontmoeten. En al helemaal als de zon schijnt. Vorig jaar stond het 
thema Eenzaamheid bij het koningspaar heel centraal en dat is waar het in het 
netwerk Kom Erbij in Maarssenbroek om draait. Hoe voorkomen we dat mensen 
eenzaam worden. 

  Wat doe je als je ouder wordt, minder mobiel bent, of in je eigen buurt niet 
zoveel mensen kent? 

  Wat doe je als je als jij als puber niet meer in Maarssenbroek op school zit, 
niet meer buiten speelt, en niet bij een vereniging zit?

  Wat doe jij als nieuwbakken moeder die vol vragen zit, maar het druk heeft 
met werk? Waar ontmoet jij die andere vrouwen die net als jij graag even praten 
over hun baby.

Gelukkig is er in Maarssenbroek heel wat te doen voor jong en oud. Je moet alleen 
maar even weten wanneer je waar moet zijn. Het netwerk Kom Erbij geeft daarom 
per kwartaal een digitaal overzichtsboekje uit waar alle activiteiten in staan die 
laagdrempelig zijn. Je hoeft dus geen lid te zijn en de kosten zijn laag. Activiteiten 
die een ieder de gelegenheid geeft om andere Maarssenbroekers te ontmoeten. 

Zomaar een greep uit het overzicht:

  mamacafé in de bibliotheek,

  ICT café in de Van Hoornhof, 

  (moes)tuinieren bij het MEC, 

  spelletjesmiddag bij De Ark, 

  lekker chillen bij Second Base, 

  samen koffie drinken bij De Kamelerie, 

  repair café bij de Werkspecht, … 
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KONINGSDAG? CODE ORANJE!

Op Koningsdag worden maar liefst 67% meer fietsen gestolen, 
en 200% meer smartphones! Bent u straks ook de pineut?

Thuis
Gaat u de deur uit? Sluit uw woning 
goed af, ook bij mooi weer. Maak tijdens 
uw afwezigheid van uw huis geen vrij-
markt!

Onderweg
Laat indien mogelijk de auto staan zo-
dat u zich niet door drukke mensenmas-
sa’s hoeft te wurmen met uw auto. Ook 
parkeerplaatsen kunnen overvol zijn 
met parkeerschade of krassen van voor-
bijgangers tot gevolg.

Gaat u op de fiets? Natuurlijk sluit u uw 
fiets goed af met een hangslot. Zo voor-
komt u dat uw fiets als handelswaar op 
de vrijmarkt van eigenaar wisselt zonder 
dat het uw bedoeling is. Denk er ook aan 
om uw fietstassen zelf te legen. En zet u 
uw fiets op slot, dan liefst verbonden aan 
een hek, lantaarnpaal of ander object.

Glaasje op? Dan laat u zich natuurlijk 
rijden….

Op locatie
Begeeft u zich in de mensenmassa van 
een vrijmarkt, festival of ander evene-
ment? Zakkenrollers gaan gezellig met 
u mee! Neem niet meer waardevolle 
spullen mee dan nodig is. Draag waar-
devolle zaken op uw lijf in dichte zakken 
of achter een gesloten rits. Houd tassen 
in het zicht en gesloten.

Wordt u marktkoopman voor 1 dag? 
Houd waardevolle zaken in het zicht. 
Bewaar uw kassa uit het zicht en be-
perk de hoeveelheid wisselgeld die u laat 
zien. Stop ‘grote’ biljetten direct weg en 
wees kritisch bij wisselen.

Trek onderweg? Durf kritisch te zijn op 
voedingsmiddelen die te koop worden 
aangeboden. Zorg er voor dat u zeker 
weet dat wat u eet of drinkt vers is zodat 
u niet nog dagen nageniet van dat lek-
kere broodje shoarma.

Belangrijkste van alles:

Geniet van de sfeer van de gezellige tra-
ditie van koningsdag. De enige feestdag 
in ons land die voor iedereen ongeacht 
cultuur of religie een nationaal feest is.

Wij wensen u een veilige 
en feestelijk dag!

MULTISAFE, WAAR DE KLANT
ELKE DAG KONING IS!

 Rembrandtlaan 2
 3712 AK Huis ter Heide

postbus 232
 3730 AE De Bilt

t  (030) 22 12 777
f  (030) 22 12 701
e info@multisafe.nl
i www.multisafe.nl

 Rembrandtlaan 2
 3712 AK Huis ter Heide

postbus 232
 3730 AE De Bilt

t  (030) 22 12 777
f  (030) 22 12 701
e info@multisafe.nl
i www.multisafe.nl
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Kortom je bent meer dan welkom. De enige drempel die er is, is het eigen stemme-
tje dat zegt: ja maar……..ze kennen me daar niet of hoe moet ik daar nou komen 
of geen idee waar dat is? Geen enkel punt.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij Mario van Dijk, wijkbeheer gemeente Stichtse 
Vecht mobiel 06 10 81 02 77.

Wilt u het boekje ontvangen dan kunt u contact opnemen met Marijke Boot, opbouw-
werker Welzijn Stichtse Vecht tel. (0346) 555983 of per mail m.boot@welzijnstichts-
evecht.nl. Wij van Kom Erbij Maarssenbroek wensen u veel leuke momenten toe op 
Koningsdag Namens De Werkspecht, De Kamelerie, Thuiszorg Maria Dommer, De 
Zonnebloem, Het Rode Kruis, Careyn, De Wijkverpleegkundige, De Wijkagent, De 
Wijkbeheerder, Welzijn Stichtse Vecht, Handje Helpen, De Reiger en de Valkenier, 
De Ark, Het Jeugd-punt SV, bibliotheek Safari, het MEC, Platform Gehandicapten 
SV, het Seniorennetwerk, Buurtzorg Jong SV & Riëtte Habes en Fer Poncia 
Stichting De Parel van Fazantenkamp

De Arkgemeenschap
Vanaf het begin van de Oranjeactiviteiten in Maarssenbroek is het 
plein bij het kerkcentrum De Ark in Duivenkamp en de rondweg één 
van de twee plaatsen in Maarssenbroek waar op Koninginnedag de 
verjaardag van onze Koningin Beatrix wordt gevierd. Dit jaar is het 
de zevenentwintigste keer dat u bij ons te gast kunt zijn om dit feest 
te vieren. Ook dit jaar wordt het weer reuze gezellig rond De Ark.

Wie zijn wij?
Wij zijn een enthousiaste protestante gemeente in Maarssenbroek die sinds 
de bouw van kerkcentrum De Ark is uitgegroeid tot een actieve kerkgemeen-
schap. Ons kerkgebouw De Ark is uitgegroeid tot het ontmoetingscentrum van 
Maarssenbroek, waar naast kerkdiensten, ontmoetingsavonden, vergaderingen 
van wijkcommissies , familie- en kinderfeesten, activiteiten van verenigingen, zoals 
de Klaverjasvereniging Maarssenbroek en het VechtStreek Symponie Orkest en 
inloopmiddagen voor senioren worden georganiseerd. Kortom het bruist in kerk-
centrum De Ark en dat allemaal met steun van vele vrijwilligers. Elke zondag zijn 
er kerkdiensten in De Ark. Even een moment voor stilte en bezinning. We vieren de 
aanwezigheid van God en worden zo geïnspireerd om onze weg in deze wereld te 
vervolgen. De aanvang van de vaste dienst op zondag is om 10.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom. Daarnaast organiseert de Arkgemeenschap maandelijks op 
zondagavond een ECM-zangdienst en is er viermaal per jaar een Thomasviering, 
een dienst die anders is dan een “gewone” kerkdienst omdat veel ruimte wordt 
geboden om je op eigen manier met het geloof bezig te zijn.

Voor meer informatie kunt u de website www.arkgemeente.nl bezoeken.
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info@bakker-verhuur.nl

www.bakker-verhuur.nl

G. Bakker & Zn. bv verhuurbedrijf

Alles voor uw party’s en evenementen

Sinds

1953

www.facebook.com/

horecaverhuur 

@bakkerverhuur

Voor bedrijven

EN

particulieren

2e filiaal 

in 

Houten
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info@bakker-verhuur.nl

www.bakker-verhuur.nl

G. Bakker & Zn. bv verhuurbedrijf

Alles voor uw party’s en evenementen

Sinds

1953

www.facebook.com/

horecaverhuur 

@bakkerverhuur

Voor bedrijven

EN

particulieren

2e filiaal 

in 

Houten

Uitnodiging van Kinderboerderij Otterspoor 
Maarssenbroek
Op maandag 27 April wordt Koningsdag bij Kinderboerderij Otterspoor gevierd.
Het feest wat ooit begon (op Koninginnedag) met wat spelletjes voor de kinderen 
uit de buurt is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig en groots evenement. De 
dag zelf wordt door zo’n 40 vrijwilligers gedragen en ondersteund. Het programma 
heeft u inmiddels in dit boekje kunnen doornemen. We hopen dat het u aanspreekt.
De overige dagen van het jaar zijn wij vooral druk met het open houden van de 
kinderboerderij. Dat doen wij omdat we vinden dat kinderen en volwassenen in 
aanraking moeten kunnen komen met dieren zowel recreatief als educatief. Door 
de verstedelijking van Nederland en de verminderde toegankelijkheid van boeren-
bedrijven, raken kinderen onbekend met de functie en het gedrag van landbouw-
huisdieren. Daarbij streven we naar het krijgen van meer begrip voor zowel leven 
als omgang met landbouwhuisdieren. We hebben daardoor ook veel contact met 
de scholen in Maarssenbroek, die met groepen naar de boerderij kunnen komen. 
Daarnaast bieden we plaats voor maatschappelijke en andere stage’s.

Dit jaar bestaat de kinderboerderij alweer 30 jaar. 
We willen daar tijdens de Koningsdag extra aan-
dacht aan besteden. Dat het open houden van de 
kinderboerderij geld kost spreekt voor zich zelf. 
Koningsdag is zo’n dag die van wezenlijk be-
lang is voor de exploitatie van de kinderboerde-
rij. Verder organiseren wij het hele jaar door ook 
nog activiteiten zoals Schaapscheren in juni en 

dierendag in oktober, maar ook nog kleine activiteiten voor kinderen. Wij worden 
financieel gesteund door bedrijven, donateurs en jeugdleden. Daar zijn we erg blij 
mee. Wilt u ook donateur worden? Ons IBAN (ING)banknummer is: NL 36 INGB 
000 55.66.493

De boerderij is dagelijks (gratis) geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur, alle 7 dagen 
van de week. Op de werkdagen is de beheerder aanwezig, in het weekend zijn 
er vrijwilligers aanwezig.Wij hopen u dan ook op 27 april te mogen 
ontmoeten op het feestterrein bij de kinderboerderij. Door mee te 
doen met de geboden activiteiten steunt u dus ook nog eens 
het goede doel. 

Wat wij u vooral wensen is een gezellige………… KONINGSDAG OP 27 APRIL. 

Wilt u nog meer weten over de kinderboerderij, bezoekt u dan onze web-site:
www.kinderboerderijotterspoor.nl, of volg ons op  facebook of op  twitter.
Tot ziens, namens het bestuur van de Kinderboerderij Otterspoor Maarssenbroek.



Maak kennis met 
GCM Fysiotherapie

Wie zijn wij
GCM fysiotherapie is een innovatieve praktijk, waar persoonlijkheid, service en kwaliteit voorop 
staan. De praktijk maakt onderdeel uit van GCM gezondheidscentra Maarssenbroek, hierdoor 
werken wij veel samen verschillende zorgverleners. Het fysio-team bestaat uit 10 fysiotherapeuten 
allemaal met hun eigen specialisatie.
 
WAT KAN GCM FYSIOTHERAPIE VOOR U BETEKENEN
• Echodiagnostiek
• Revalidatie
• Medical Taping
• Haptotherapie
• Zwangerschapsklachten
• Ziekte van Parkinson, participant Parkinson Netwerk
• Psychosomatiek
• Dry Needling
• Leefstijladvies
• Fysio + podotherapie spreekuur
• Runningtherapie

Plus Praktijk sinds 2012
Dit betekent dat veel van de Zorgverzekeraars vinden dat wij net 
een stapje verder gaan dan de beroepsvereniging van ons eist. 
Voor u biedt dit dus een goede en kwalitatief hoge zorg! 

U kunt ook in de avonduren bij ons terecht.

Voor meer informatie zie onze website of mail:
GCM fysiotherapie
fysiotherapie@gcmbroek.nl Locaties:
0346 21 90 60 Boomstede 204
www.gcmfysiotherapie.nl Spechtenkamp 233



www.schoonmaakservicenagel.nl

carlatrimsalon maarssen
ook haal en breng service

www.carlatrimsalon.nl

carla
hondentrimster

zebraspoor 167
3605 gj maarssenbroek

jhbessels@ziggo.nl
tel. 0346 550262

mobiel 06 52583232

KERS
Renovatiewerken

Gert Kers
Boomstede 584
3608 BN Maarssen

T 0346-552000 / 0346-560865
M 06-46805680
E info@kersrenovatiewerken.nl
I www.kersrenovatiewerken.nl



DE PINKSTERFAIR WORDT #FESTIFAIR BUITENGEWOON BUITENHOF !!

Na 22 jaar in het Pinksterweekend De 
Pinksterfair “Trend & Traditie voor Huis & Tuin” 
bij Slot Zeist te hebben gepresenteerd, zodat 
bezoekers geïnspireerd thuis zelf aan de slag 
konden, werd het tijd als organisatie om zelf 
eens flink te renoveren en een frisse wind door 
de fair te halen.
We laten daarom Pinksteren en Slot Zeist los, 
verhuizen onze trends en tradities naar de 125 
jaar oude Kwekerij Abbing in Zeist en lanceren 
een nieuw soort evenement:

Buitengewoon Buitenhof #festifair, 
waarin we de beleving van het goede leven 
centraal stellen. Mooi wonen, lekker tuinieren, 
heerlijk en duurzaam eten en genieten van 
muziek van alle tijden. Wanneer je alles wilt 
leren, proeven en beleven over huis, tuin en 
keuken, dan ben je op deze Buitengewone 
#festifair op je plek!

Home, Garden, Cooking & Living: Laat je over 
de laatste tuintrends bijpraten bij Abbing, 
proef heerlijke wijnen en multiculturele de-
licatessen bij de vele standhouders. Beleef 
live optredens van de deplatenbus.nl, het trio 
Backsoundmusic, bloemworkshops, fashion, 
brocante, maar ook mooi antiek o.a. oude 
prenten, juwelen en glaswerk.

Een compleet uitje ook voor de kinderen met 
o.a. levende kinderboerderij, kinderworkshops, 
melk je eigen limonade, springkussen en bak je 
eigen pizzaatje.

Buitengewoon Buitenhof #festifair
Vrijdag 24 t/m Zondag 26 april
Dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur
Gratis parkeren
Entreeprijs e9,50 p.p.
Kinderen onder begeleiding, tot 16 jaar gratis

Kwekerij Abbing, Odijkerweg 132-134, 3709 JJ Zeist, www.buitengewoonbuitenhof.nl





totale huidverzorging

Reigerskamp 787 | 3607 JV Maarssen | T. 06-46715045 | www.mooii.biz

Haarstyliste

JacquelineBalK

06 51 350 590 DAMES & HEREN KAPSTER AAN HUIS    





Op zaterdag 27 juni 2015 organiseren wij op een prachtige locatie een avond met allemaal hoogte
punten uit diverse succesvolle musicals, waaronder Mamma Mia, met de liedjes van ABBA en The 
Jersey Boys. Uiteraard komen de liedjes uit Grease, Saturday Night Fever ook voorbij en natuurlijk 
de Jantjes. Een geweldige avond met alleen maar bekende liedjes, een feest van herkenning.
 
Musical sterren:    Lone van Roosendaal, Rosalie de Jong, Sophie Veldhuizen,  

Myrthe Maljers, Stefan de Kogel en Glen Ritzen.

Muziek verzorgd door:  DJ Niek Zuidhoff

Jan Thiel Baai   Livingstone Jan Thiel Resort  

corendonartiestenreizen.nl
*artiesten altijd onder voorbehoud

✆ 023751 06 06

logies - Appartement

musical
reizen

foto: Robin Kamphuis

€799
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7 dagen 
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vertrek

21 t/m 25 
juni 2015
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VROUWEN TAXI UTRECHT

Opgelost!  voor  € 35,-  excl. per dag krijgt u mee:
een Toyota Verso dsl  5 bak airco*  

l x b x h:   1.40 m x 1.26 m x 1.18 m       Tussen de wielkasten 0.95 m    Laadvermogen 500 kg
 Reserveer: (0346) 557000 of kijk op www.vanekris.nl 

U heeft tijdelijk 
een bestelauto nodig?

Van  Ekris Toyota  - Groot in klein vervoer

                      * het gaat hier om een gebruikte auto

GRATIS voordeel pas bij Van Ekris
De voordeelpas is voor u als klant van Van Ekris GRATIS bij elke onderhoudsbeurt bij 
Van Ekris in Maarssen of Mijdrecht. Uniek in de regio.

- Gratis Pechhulp 24uur heel Europa t.w.v. € 90,-
- Gratis reparatie lekke band t.w.v. € 24,50
- Gratis sterreparatie voorruit t.w.v. € 80,-
- Gratis vervangend vervoer bij schade
- Gratis lampjes (buitenzijde) vervangen
- Gratis bandenspanning controle
- Gratis zomer en wintercheck t.w.v. € 12,95
- Gratis aircocontrole t.w.v. € 19,95
- Gratis bijvullen koel-remvloeistof, motorolie, ruitensproeiervloeistof

Meer weten over deze voordeelpas voor uw Toyota?
 
KIJK OP WWW.VANEKRIS.NL 



VELE SOORTEN 
BIOLOGISCH BROOD

3 BRODEN 
VOOR € 5,00

VERS GEBAKKEN 
LEKKERNIJEN

L e t  o p  o n z e  s p e c i a l e  w e e k a a n b i e d i n g e n !

IEDERE WEEK BIJ BAKKERIJ ‘T STOEPJE

KOMT U OP ZATERDAG NAAR DE MARKT IN MAARSSENBROEK!
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KONINGSDAG 27 APRIL

VOORKOM OVERLAST IN DE WIJK

PARKEER ALLEEN WAAR IS TOEGESTAAN
HOUD WIJK-TOEGANGEN VRIJ

PARKEER NIET OP HOEKEN
ZORG DAT DE OPENBARE DIENSTEN

ALTIJD TOEGANG HEBBEN

DE POLITIE ZAL STRENG OPTREDEN
TEGEN FOUTPARKEERDERS

DE WEGSLEEPREGELING IS VAN
TOEPASSING

BESPAAR OP PARKEERBOETES EN 
WEGSLEEPKOSTEN

KOM OP DE FIETS..

NAMENS: DE POLITIE, BRANDWEER EN AMBULANCEDIENSTEN

ORANJE KOMITEE MAARSSENBROEK
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VENENWEG 15  1161 AK ZWANENBURG  TEL 020 497 30 70

WWW.DRUKKERIJKOOPMANS.NL

Voor al uw autobelettering, 
gevelreclame en meer...
Uw autobelettering al vanaf e250,-

affiches, autobelettering, briefpapier, brochures, clubbladen, digitaal 
drukken, enveloppen,  facturen , flyers , folders , jaarverslagen , 
kettingformulieren, kleur en zwart-wit kopieën, krasloten, lamineren, 
mailingen, muismatten, onderleggers, ontwerp, posters, schrijfblokken, 
stempels, stickers, visitekaartjes, en wat u verder nog kunt bedenken...

Uw flyers al vanaf 
221,-

Tegen inlevering van deze 

advertentie bij 

ontvangt u 10% korting

op uw eerstvolgende bestelling.

T 06-20 88 77 44
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