
 

KOM ERBIJ! IN 

MAARSSENBROEK 

Versie januari, februari en maart 2016 



Beste inwoner van Maarssenbroek, januari 2016 

 

Namens Kom Erbij in Maarssenbroek wensen wij u een gezond, vreugdevol en vooral een 
actief 2016 toe. 

Dit boekwerkje geeft een overzicht van bestaande en nieuwe ontmoetings activiteiten die 
u kunt bezoeken. De kosten zijn zo laag mogelijk of gratis. 
Om goed op de hoogte te blijven staat alle informatie in de VAR en de Vechtstroom. 

Doe Mee! Ervaar hoe leuk het is om samen met andere Maarssenbroekers in contact te ko-
men: 

 Gezellig samen koffie drinken of lekker samen eten? 

 Uw kennis over planten delen met de Maarssenbroekse schooljeugd. 

 Samen bewegen door sportief te wandelen, gymmen in het water, yoga, tafeltennis, 
Tai Chi of sport en spel. 

 Zoekt u een maatje om samen naar een leuke activiteit te gaan, 

bel Handje Helpen 06-47298195 of 0346- 251421. 

 Al eens bij Seconde Base geweest? Op de 2e etage in het Safari. 

Wilt u samen iets organiseren? Grijp je kans en laat het ons weten. Misschien willen sport-
verenigingen of andere organisaties wel een gratis KOM Erbij proefles of kennismakings-
workshop geven? 

Kortom er is genoeg te doen in Maarssenbroek, ook voor de jeugd. 

Wilt u zich inzetten voor een vereniging, museum of maatschappelijke organisatie? Wilt u 
graag iets nuttigs in uw vrije tijd doen? Leuke vrijwillige collega’s ontmoeten bijvoorbeeld? 
Bij de vrijwilligerscentrale zijn er volop leuke vacatures. Kom ook eens langs bij het inloop 
uur van de Vrijwilligerscentrale (maandagmiddag 15:00 -16:00 uur in de bibliotheek Bison-
spoor) of kijk op www.vrijwilligersstichtsevecht.nl. 

Vindt u het lastig om alleen te gaan? Vraag uw buurman of buurvrouw of buurjongen om 
samen te gaan. U kunt ook bellen. Mario van Dijk helpt u van harte en staat u graag  
telefonisch te woord: mobiel 06 10 81 02 77. 

Wilt u zelf een activiteit organiseren? Meldt dat dan bij Mario van Dijk (wijkbeheerder 
Maarssenbroek): mario.van.dijk@stichtsevecht.nl 

Staat uw activiteit nog niet in het overzicht? Meldt dat dan bij Marijke Boot 
(opbouwwerker): m.boot@welzijnsv.nl 

Dit boekje is dankzij de ideeën veiling van Maarssenbroek tot stand gekomen en wordt elk 
kwartaal opnieuw uitgebracht. 

Met elkaar ……………… goed voor elkaar! 
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KomErbij! is een initiatief gedragen door veel Maarssense Maatschappelijke organisaties: Wijkcommissie Fazantenkamp, Maria Dommer, de 
Werkspecht, De Zonnenbloem, het Seniorennetwerk, Buurtzorg Jong, de Ark, De Skeelerronde, Welzijn Stichtse Vecht, De Kamelerie, de 
Reiger, het MEC, RTV Stichtse Vecht, Rode Kruis, Handje Helpen, Bibliotheek Maarssenbroek onderdeel van AVV, JC Second Base. 

http://www.vrijwilligersstichtsevecht.nl
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morgen middag avond 

Sportief wandelen 
De Ark, Duivenkamp 
9:30-10:30 uur 
€10,40 p/m 
Tel: 0346-290710 

Therapeutisch zwemmen 
Safari 
9:30-10:30 uur 
€26,-p/m 
Tel: 0346-290710 

Koffie inloop ochtend 
Hoornhofzaal 
10:00-12:00 uur 

Gym in het water 
Safari 
10:30-11:15 uur en 
11:15-12:00 uur 
€18,50 p/m 
Tel: 0346-290710 

Computer Café 
Hoornhofzaal  
10:00-12:00 uur  
kosten €1 
Ronald Fisser 
Tel: 06-20628704 

Tai Chi 
10:15-11:15 
€8,-  per les 
10 strippenkaart €65,- 
Jannie Mulder 
0346-570712 / 06-54937723 

Zwerfvuil verzamelen 
Verzamel bij de Werkspecht 
9:00-12:00 uur 

Creatieve middag 
Maria Dommer 
14:30 uur  

Taalpunt 
Bibliotheek M’broek 
13:00-15:00 uur 

Fitness en Ontspannings-
training 
Fazantenkamp 360 
13:30-14:30 uur 
€41 p/m (2x per week) 
(ook voor senioren, proefles gratis) 
Carol de Leeuw 
Tel: 0346-574321 

Gym in het water 
Safari 
12:00-12:45 uur en 
12:45-13:30 uur 
€18,50 p/m 
Tel: 0346-290710 

 

Sport en Spel 
voor vitale ouderen 
sporthal Bloemstede 
20:00-21:00 uur 
€15,- p/m 
Tel: 0346-290710 

Repetitie Vechtstreek  
Symfonieorkest 
DeArk 
20:00-22:15 uur 
info@vsso.nl  
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  Spelletjesavond (inloop) 
1e en laatste maandag 
Hoornhofzaal 
19:00 uur 
Mw C. Huisinga Tel: 0346-
563247 
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  Quantum avond 
1e maandag 
Daalse Hoek (Dr. Plesmanlaan 446) 

19:45 uur 
Kosten €10 www.energierijker.nl 

Inspiratie groep 
2e maandag 
Daalse Hoek (Dr. Plesmanlaan 446) 

19:30-22:00 uur  
Kosten €5   www.energierijker.nl 
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morgen middag avond 

Koorrepetitie Route 66 
De Ark 
9:30-11:45 uur 
swingliefhebbers van 55+ 
Rob van Dijk 

Bibliotheek M’broek 
11:00-18:00 uur 
Tel:0346-567682 

Moestuinieren 
Reinaerde dagcentrum 
de Werkspecht 
10:00-12:00 uur 

 

Handwerk– en spelmiddag 
Rode Kruis 
De Vondel 
13:30-15:30 uur 

Sport en Spel 
voor vitale ouderen 
sporthal Bloemstede 
12:30-13:30 
€15,- p/m 
Tel: 0346-290710 

Koffiemiddag & Biljart 
(inloop) 
Hoornhofzaal 
13:30-17:00 uur 

Tienerinloop (8-15jaar) 
JC Second Base 
Bisonspoor 237 
15:00-17:00 uur 
Tel: 0346-200023  

15+ inloop 
(inloop 15-23 jaar) 
JC Second Base 
Bisonspoor 237 
19:00-21:30 uur 
Tel: 0346-200023  

Tai Chi for Kids 
18:00-18:30 
€5,- per les  10 strippenkaart €35,- 
Jannie Mulder 
Tel: 0346-570712 / 06-54937723 

Tai Chi 
18:30-20:00 
€12,50,- per les 
10 strippenkaart €100,- 
Jannie Mulder 
Tel: 0346-570712 / 06-54937723  
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  Spelletjesavond (inloop) 
2e en 3e dinsdag 
Hoornhofzaal 
19:30-22:00 uur 
Mw. C. Huisinga 
Tel: 0346-563247  
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Mantelzorgochtend (éénmalig) 
‘’Omgaan met verlies” 
dinsdag 26 januari 
De Vondel, Vondelstraat 51 
10:00-11:30 uur 
Tel 0346-290710 
e-mail: m.jonker@welzijnsv.nl 

Mantelzorgochtend (éénmalig) 
‘’Uw verhaal centraal” 
dinsdag 8 maart 
De Vondel, Vondelstraat 51 
10:00-11:30 uur 
Tel 0346-290710 
e-mail: m.jonker@welzijnsv.nl 

Netwerkbijeenkomst voor 
vrouwen (éénmalig) 
ism Woman Inc. 
dinsdag 12 januari 
Bibliotheek M’broek 
16:00 uur 

Hoornhof Buffetrestaurant 
laatste dinsdag 
Hoornhofzaal 
17:00-20:00 uur 
€14,00 
Tel: 06-44143936 

Bingoavond 
1e dinsdag 
Hoornhofzaal 
19:30-22:00 uur 
Dhr. J. van Bentum 
Tel: 0346-552232 
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morgen middag avond 

Creatieve hobbyclub 
Hoornhofzaal 
10:00-11:30 uur  
Mw. W. de Wijs  0346-569316 
Mw. S, Willekes  06-33677707 
(eigen materiaal) 

 

Teken en Schildergroep 
Hoornhofzaal 
09:00-11:30 uur 
Mw. W. Veldink 
Tel: 0346-572873 
(eigen materiaal) 

 

Bibliotheek M’broek 
11:00-18:00 uur 

Biljartcompetitie 
Hoornhofzaal 
12:30-17:00 uur 
Dhr. R. Brinkhof  06-27116166 

Tienerinloop (8-15jaar) 
JC Second Base 
Bisonspoor 237 
13:30-15:30 uur 
Tel: 0346-200023 

Soos middag 
Maria Dommer 
14:00 uur 
strippenkaart 

Samen tuinieren (4-99 jaar) 
MEC 
14:00-15:30 uur 
Tel: 0346-554406 

55+ Tafeltennisinstuif 
Sportzaal Bloemstede 
kosten per keer €4  
(reductie bij meerdere keren) 

Yoga spelenderwijs 
(voor kinderen) 
16:00-17:00 uur 
Safari/In-Ki Yoga studio 
per les €7 

Fitness en Ontspannings 
training 
Fazantenkamp 360 
13:30-14:30 uur 
€41 p/m (2x per week) 
Carol de Leeuw 0346-574321 

Voorlezen aan peuters en 
kleuters 
Bibliotheek M’broek 
15:30-16:00 uur 
Tel:0346-567682 

15+ inloop (15-23 jaar) 
JC Second Base 
Bisonspoor 237 
19:00-21:30 uur 
Tel: 0346-200023 

Sport en spel 
voor vitale ouderen 
Nifterlake College 
19:30-20:30 uur 
€15,- p/m 
Tel:0346-290710 

Koorrepetitie Moea 
teksten van Huub Oosterhuis 
Verrijzeniskerk 
Reigerskamp 611 
19:30-21:30 uur 
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Inloopochtend(voor vrouwen) 
in de even weken 
Kamelerie, 
Kamelenspoor 211/212 
10:00-12:00 uur 
Tel: 06-57567156 

Mama Lokaal 
in de even weken 
Bibliotheek M’broek 
10:00-11:30 uur 
Tel:0346-567682 

De Buurtmoestuin 
in de oneven weken 
MEC Reigerskamp 197 
14:00-15:30 uur 
€2 p/k of €10 onbeperkt 
Tel: 0346-554406 
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Workshop spiritualiteit 
(éénmalig) 
ism In-Ki Yoga studio 
woensdag 20 januari 
Bibliotheek M’broek 
11:00-12:30 uur 

Theatervoorstelling 
‘de krijtjes staken’ 
(éénmalig) 
(voor peuters en kleuters) 
ism De Rest en Gemeente Stichtse Vecht 
woensdag 3 februari 
Bibliotheek M’broek 
16:00 uur 

Hoornhof Bistro 
3

e
 woensdag 

Hoornhofzaal 
17:30-20:00 uur 
€8,50 Tel: 0346-573765 

Mamma meditatie 
3

e
 woensdag 

Daalse Hoek (Dr. Plesmanlaan 446) 

19:45 uur  €2-10 (naar draag-
kracht) 
Christine den Das 06-43111017 
www.energierijker.nl P
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morgen middag avond 

Gym voor senioren 
Hoornhofzaal 
10:00-11:00 uur en 
11:00-12:00 uur 
€14 p/m 
Tel: 0346-290710 

Bibliotheek M’broek 
11:00-18:00 uur  

Handwerk– en spelmiddag 
Rode Kruis 
De Vondel 
13:30-15:30 uur 

Country-line dansen 
Hoornhofzaal 
13:30-14:30 uur en 
€14,- p/m 
Tel: 0346-290710 

Tienerinloop (8-15jaar) 
JC Second Base 
Bisonspoor 237 
14:30-17:00 uur 
Tel: 0346-200023 

Vitaliteit en Bewegings-
training 
Fazantenkamp 360 
13:30-14:30 uur 
€41 p/m (2x per week) 
(ook voor senioren, proefles gratis) 
Carol de Leeuw 0346-574321 

Biljarten 
(inloop) 
Hoornhofzaal 
19:00-22:00 uur 
Tel: 0346-290710 
 

15+ inloop 
(inloop 15-23 jaar) 
JC Second Base 
Bisonspoor 237 
19:00-21:30 uur 
Tel: 0346-200023 

Time-out Yoga 
(voor jongeren) 
Safari/In-Ki yoga studio 
19:00-20:00 uur 
per les €7  

Weerbaarheid en Ontspan-
ningstraining 
Fazantenkamp 360 
19:30-20:30 uur 
€41 p/m (proefles gratis) 
Carol de Leeuw 0346-574321 
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  Recreatie-avond 
Maria Dommer 
19:30 (zaal open om 19:00) 
strippenkaart verkrijgbaar bij 
receptie 
Tel: 0346-587333 
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  Jamsession 
1e donderdag 
Sinatra Bar Bisonspoor 
20:30 uur 

Avondrestaurant 
laatste donderdag 
Maria Dommer 
aanmelden via receptie 
Tel: 0346-587333 
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morgen middag avond 

Sportief wandelen 
De Ark 
Duivenkamp 
9:30-10:30 uur 
€10,40 p/m 
Tel: 0346-290710 

 

Bibliotheek M’broek 
11:00-20:00 uur  

Biljartcompetitie 
Hoornhofzaal 
12:30-17:00 uur 
Dhr. R. Brinkhof 
Tel: 06-27116166 

Therapeutisch zwemmen 
Safari 
12:30-13:30 uur en 
13:30-14:30 uur 
€26 p/m 
Tel: 0346-290710 

Klaverjasmiddag 
Maria Dommer 
13:45 uur 
strippenkaart 

Seniorensoos 
14:00-16:00 uur 
Safari/ JC Second Base 
Bisonspoor 237 

Yoga spelenderwijs 
(voor kinderen) 
16:00-17:00 uur 
Safari/In-Ki Yoga studio 
per les €7  

Time-out Yoga  
(voor jongeren) 
17:30-18:30 uur 
Safari/In-Ki Yoga studio 
per les €7 
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Koffieochtend 
1e en 3e vrijdag 
Kamelerie/Amerpoort 
Kamelenspoor 
vanaf 10:00 uur 
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Tablet-café 
(ism Welzijn Stichtse Vecht) 
laatste vrijdag 
Bibliotheek M’broek 
11:00-13:00 uur 
Ronald Fisser 
Tel:0346-567682 

 Discozwemmen 8-14 jaar 
laatste vrijdag  
Safari 
19:00-21:00 uur 
€4,20  

Country-line en Style dans 
2e vrijdagavond 
8 jan,12 feb en 11 mrt 
Hoornhofzaal 
19:30-22:30 uur 
inloop € 2,50 
DJ Joe Tel: 06-27355886 P
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morgen middag avond 

Bibliotheek M’broek 
zaterdag 
10:00-15:00 uur 

Kerkdiensten 
(www.kerkpleinmaarssen.nl) 
zondag 
De Ark 
10:00 uur 

RK Verrijzenisgemeenschap 
10:00 uur 

CAMA gemeente 
aula Rientjes MAVO 
10:00 uur 
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Yoga Nidra (volwassenen) 
zaterdag 
(voor data zie: www.in-ki.nl) 
Safari/In-Ki Yoga studio 
10:00-11:00 uur 
per les €8,50 
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 Inloopmiddag senioren 
laatste zondag 
31 jan (5 jarig bestaan!), 28 feb 
en maandag 27 mrt (2e paas-
dag) 
De Ark Duivenkamp 844 
14:00-16:00 uur  
Info Mario van Dijk 06-10810277 

Meditatieavond 
(volwassenen) 
2e zondag 
20:00-21:00 uur 
Safari/In-Ki Yoga studio 
deelname gratis 

Zangdienst 
4e zondag 
De Ark 19:00 uur 


