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Activiteiten onder voorbehoud en eventueel vooraf aanmelden 



Beste inwoner van Maarssenbroek,  september2020, 

 

Samen tegen Eenzaamheid Stichtse Vecht 
Veel mensen voelen zich weleens eenzaam. Vaak gaat dat gevoel vanzelf weer weg. Maar dat is niet altijd 
het geval. Als mensen zich ernstig of langdurig eenzaam voelen kan eenzaamheid een probleem worden. 
Met de aanpak in Gemeente Stichtse Vecht ‘Samen tegen Eenzaamheid Stichtse Vecht’ willen we hier  
samen met bewoners, (zorg)professionals, vrijwilligers, ondernemers, kerken, wijkcommissies en  
iedereen die mee wil werken iets aan doen. Veel van wat wij de komende tijd gaan doen, is gericht op het 
doorbreken van het taboe op eenzaamheid en het bespreekbaar maken van dit onderwerp. 
Let op onderstaand logo. Je zult het de komende tijd veel gaan zien! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kijk op onze website www.samentegeneenzaamheidsv.nl  en like ons op social media voor meer  
informatie en om te zien wat jij kan doen! 

 
Samen tegen Eenzaamheid Stichtse Vecht is een samenwerkingsverband tussen Welzijn Stichtse Vecht, HandjeHelpen, Jeugd-
Punt, Mrs. Unlimited - Ophelie en de Gemeente Stichtse Vecht.  

 

Week tegen Eenzaamheid 2020 
Corona of geen Corona. Elk jaar vragen we een week lang aandacht voor het thema eenzaamheid in de 
week tegen eenzaamheid. Het is een week bedoeld om elkaar te ontmoeten en met elkaar te verbinden. 
Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. Anders dan voorgaande jaren hebben we 
deze keer een aantal activiteiten opgezet die als doel hebben om het gesprek aan te gaan over  
eenzaamheid. Kom luisteren naar levende verhalen in de bibliotheek,  doe online mee met een challenge 
en zet je een week lang in voor leuke ontmoetingen in je buurt! Voor een overzicht van al onze  
activiteiten kijk gauw op pagina 2 

 

Alle activiteiten in dit boekje zijn daarom onder voorbehoud. Neem altijd contact op met de organisator 
om zeker te weten dat de activiteit door gaat. 

 

Kom Erbij 

Heb je zelf ook een leuk initiatief? Neem dan contact op met Leonie de Vries, wijkopbouwwerker voor 

Maarssen. Dat kan via l.devries@welzijnsv.nl. 

Met elkaar ……………… goed voor elkaar! 
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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 Milieu Educatief Centrum, RTV Stichtse Vecht, HandjeHelpen, Bibliotheek Maarssenbroek onderdeel van AVV, JC Second Base. 

Het logo is een co-creatie van Marijke Boot,  
Hani Taher en Jos van Os 

http://www.samentegeneenzaamheidsv.nl
mailto:l.devries@welzijnsv.nl
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Week tegen eenzaamheid Stichtse Vecht 
1 t/m 8 oktober 2020 

 Challenge Samen tegen Eenzaamheid 

1 t/m 8 oktober via social media 
Ga een gesprek aan, help iemand met een dagelijkse activiteit of bel een familielid die je niet zo vaak 
spreekt! Check ‘Samen tegen Eenzaamheid Stichtse Vecht’ op Instagram en Facebook. 
 

Praten over eenzaamheid op de Herfstdag Slot Zuylen 

3 en 4 oktober Slot Zuylen in Oud-Zuilen 
We zijn aanwezig op de herfstdag van Slot Zuylen. Daar zien we je graag om een praatje met je te  
maken. 
  

Levende verhalen – in gesprek met ervaringsdeskundigen 

5 oktober Bibliotheek Maarssenbroek 11:00 – 13:30 uur 
7 oktober Bibliotheek Maarssendorp 13:00 – 15:30 uur 
Een boek of een verhaal brengt je naar nieuwe werelden, laat je kennismaken met het onbekende of is 
een bron van herkenning. Dat kan natuurlijk met een echt boek, digitaal of met een luisterboek, maar dat 
kan ook met een levend verhaal! 
  

Lezing eenzaamheid door Vera Vandervesse 

6 oktober in Slot Zuylen en online te bekijken 
(Ervarings)deskundige Vera Vandervesse gaat in haar lezing in op de vraag wat eenzaamheid is, wat 

eenzaamheid doet met je gezondheid en wanneer te praten over eenzaamheid. De lezing wordt ook  

opgenomen zodat hij achteraf online te zien is. 

 

Wandelen 

6 oktober 15:30 uur in Breukelen 
6 oktober nodigt Miranda Roijakkers je uit om mee te gaan wandelen. Samen wandelen in onze prachti-
ge gemeente. Om jezelf te ontmoeten, te onthaasten en te ontdekken.15.30u verzamelen we op de  
Kerkbrink in Breukelen.  
Geef je op via: miranda@ophelie.nl 
  

Creatieve workshop Spiegelbeeld 

2 oktober Fort Maarssenveen 14:00 – 16:30 uur 
Door deel te nemen aan de workshop Spiegelbeeld maak je een belangrijke stap van denken naar doen. 
Neem afstand van je negatieve gedachten, door met je handen bezig te zijn en niet met je hoofd. Met 
elkaar geeft dat een positief gevoel. Stuur een foto van jezelf (gezicht) op naar jokestapper@gmail.com 
en we gaan aan de slag met papier en verf. Iedereen kan meedoen. 
  

Sharing Stories 

Hou je van verhalen vertellen en delen met anderen en ben je 75+? Dan kan je meedoen met het spel 
Sharing Stories om anderen te ontmoeten in kleine groepjes van 4 personen. Het spel wordt geleid door 
vrijwilligers en kan in alle dorpen/kernen gespeeld worden. Door de verdiepende vragen leer je elkaar 
beter kennen en het spel wordt 3x gespeeld. Meer informatie m.boot@welzijnsv.nl of 0346-290710. 
  

Kijk voor meer informatie op: www.samentegeneenzaamheidsv.nl 

mailto:miranda@ophelie.nl
mailto:jokestapper@gmail.com
mailto:m.boot@welzijnsv.nl
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Dag 2: vrijdag 2 oktober 

Gisteren is de week tegen de eenzaamheid  
begonnen. Eenzaamheid komt het meest voor 
onder ouderen, maar eenzaamheid is niet leef-
tijdsgebonden. 
Ook studenten, jongeren  en kinderen kunnen 
met eenzaamheid kampen.  
Dit is niet altijd zichtbaar. Het signaleren van 
eenzaamheid is daarom beslist niet eenvoudig 
Weet jij waar aan je kunt zien of iemand  
eenzaam is?  

Dag 3: zaterdag 3 oktober 

Soms is het genoeg om een luisterend oor 
voor iemand te zijn of een praatje met iemand 
te maken. Vandaag dagen we je uit om een 
gesprekje aan te knopen met bijvoorbeeld de 
buurvrouw, de meneer bij de bushalte, de 
moeder van het vriendje van je zoon of doch-
ter. 

Dag 4: zondag 4 oktober 

Soms gebeurt er iets in je leven waardoor 
je je (tijdelijk) heel eenzaam kunt voelen. 
Misschien ben je je baan kwijtgeraakt, is 
je relatie verbroken of ben je een dierba-
re verloren. Ingrijpende veranderingen in 
iemands leven kunnen leiden tot  
gevoelens van eenzaamheid. 

Dag 1: donderdag 1 oktober 

Vandaag begint de week tegen de  
eenzaamheid. 

Wat weet jij over eenzaamheid? Wist je bij-
voorbeeld al dat eenzaamheid het gemis is 
aan verbondenheid met anderen? Dat bete-
kent bijvoorbeeld dat je wel meer mensen 
om je heen zou willen hebben. Het kan ook 
zijn dat je een druk sociaal leven hebt, maar 
dat de contacten voor jouw gevoel te opper-
vlakkig zijn. Of misschien is er een groot ge-

mis van een verbroken of  
verloren contact. 

Deze week willen we je meer laten weten 
over eenzaamheid, maar we willen je vooral 

uitdagen zelf  je steentje bij te dragen. 

week van de 

eenzaamheid 

1 oktober – 11 oktober 2020 
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Dag 6: dinsdag 6 oktober 

Gevoelens van eenzaamheid doen zich 
ook bij mantelzorgers voor. Door hun ge-
bondenheid aan huis bijvoorbeeld. De 
zorg voor een gehandicapt kind of een 
partner kan intensief zijn, waardoor een 
mantelzorger de deur moeilijk uit kan.  
Ken jij een mantelzorger? Zet diegene dan 
vandaag eens in het zonnetje! Dat kan al 
met iets heel kleins, bijvoorbeeld een lief 
appje, een handgeschreven kaartje of met 
een klein  
cadeautje.  

Dag 5: maandag 5 oktober 

Iedereen wordt graag aangesproken op 
zijn kracht. Je kunt dus ook eens een 
beroep op een ander doen. Mogelijk wil 
je buurman juist jou helpen. Vraag bij-
voorbeeld om tips voor je eigen tuin, om 
hulp bij een klus of vraag om planten 
water te geven als je op vakantie gaat.  
Wie ga jij deze week om hulp vragen? 
Kijk voor meer tips op www.eenzaam.nl 

Dag 7: woensdag 7 oktober 

Soms kom je in een nieuwe fase in je 
leven. Bijvoorbeeld als je net vader of 
moeder bent geworden of wanneer je 
net verhuisd bent. Waar ontmoet je 
dan andere ouders die net als jij graag 
even praten over hun kind? Waar ont-
moet je nieuwe mensen om leuke din-
gen mee te doen? 
Weet dat er altijd mensen zijn die in  
dezelfde fase zitten, dus schroom niet 
om actie te ondernemen. Ga erop uit! 

Dag 8: donderdag 8 oktober 

Soms blader je wel eens door foto’s 
en zie je die oude vriend of vriendin 
weer voorbij komen. Hoe zou het nu 
met hem of haar gaan? 
Tip: maak een lijstje van oude contac-
ten die verwaterd zijn en stuur ze een 
berichtje om weer eens af te spreken. 

Kijk ook op: www.eenzaam.nl  

http://www.eenzaam.nl
http://www.eenzaam.nl
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Dag 10: zaterdag 10 oktober 

Stof tot nadenken: 
Vroeger waren mensen vaker verbonden aan het 
dorpsleven. Je haalde je boodschappen bij de 
plaatselijke winkel, voor een treinkaartje ging je 
naar een loket. Je kende de buurt en de buurt 
kende jou. Dit is tegenwoordig minder vanzelf-
sprekend. Het is daarom belangrijk om zelf actief 
op zoek te gaan naar sociale contacten. Dit kan 
bijvoorbeeld door lid te worden van een (sport) 
vereniging, een cursus te gaan doen of je kunt 
ergens vrijwilligerswerk gaan doen.  

 

Dag 9: vrijdag 9 oktober 

Je wacht op de bus, even vlug op 
Facebook kijken. Je zit thuis op de 
bank en je weet even niet wat je moet 
doen. Je pakt je telefoon. We spreken 
elkaar meer en meer via social media 
dan in het echt. En juist dat échte 
contact is wat ons gelukkig maakt. 
Lukt het jou om tijdens een afspraak 
met een vriend of vriendin je telefoon 
in je tas te laten?  

Dag 11: zondag 11 oktober 

Zullen we bellen? 

En vertel je me dan hoe het met je gaat? 

Ik bedoel hoe het echt met je gaat. 

Zullen we afspreken? 

En wil je dan je mooiste facebook/insta mo-
menten met me delen? 
Zodat ik je ogen zie oplichten wanneer je het 
over het liefste hebt. 
 
Of misschien hoor ik je stem wel breken wan-
neer je praat over datgene wat je raakt 
 
Zullen we bellen? 
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Therapeutisch zwemmen 
(sept t/m juni) 
Safari 
9:30-10:30 uur 
€26,-p/m (U-pas korting mogelijk) 
Tel: 0346-290710 
www.welzijnsv.nl 

Klik & Tik 
Computercursus voor beginners 
Bibliotheek M’broek 
9:30-11:30 uur 
Vooraf aanmelden 
€15,- voor niet leden 
€10,- voor leden 
Incl werkboek, oortjes, koffie/thee 
Tel: 0346-567682 

Wandelactiviteit OSM 
De Ark, verzamelen 9:15 uur 
9:30-10:30 uur 
€11,- of €22,- pm voor 1 of 2x pw 
1

e
 maand gratis, U-pas korting 

Koffie inloopochtend 
Hoornhofzaal 
10:00-12:00 uur 
Tel: 0346-290710 
www.welzijnsv.nl 

Computer Café 
Hoornhofzaal  
10:00-12:00 uur  
Gratis 
Ronald Fisser 
Tel: 06-20628704 

Tai Chi Tao 
Safari, zaal In-Ki Yoga 
10:30-11:30uur 
€9,- per les, (proefles gratis) 
10 strippenkaart €75,- 
Jannie Mulder 
Tel: 06-54937723 
www.taichitaostichtsevecht.nl 

Gym in het water (sept t/m juni) 
Safari 
10:30-11:15 uur en 
11:15-12:00 uur 
€19,00 p/m (U-pas korting mogelijk) 
Tel: 0346-290710 
www.welzijnsv.nl 

Gym in het water (sept t/m juni) 
Safari 
12:00-12:45 uur en 
12:45-13:30 uur 
€19,00 p/m (U-pas korting mogelijk) 
Tel: 0346-290710  
www.welzijnsv.nl 

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 

Powerwalk Maarssen 24Fit-
camp 
voetbalkooi Antilopespoor 
19:00 uur     gratis  
www.24fitcamp.nl 

Bridge 
Bridgeclub M’broek 
‘t Schuurtje, Zwanenkamp 
19:30-23:00 uur 
Justine Reijken 
Tel: 0346-563515 
www.nbbclubsites.nl/club/2033 

Sport en Spel  
voor vitale ouderen 
Sporthal Bloemstede 
20:00-21:00 uur 
€15,- p/m 
Tel: 0346-200020 

Repetitie Vechtstreek 
Symfonieorkest 
De Ark 
20:00-22:15 uur 
mail@vsso.nl 

Recreanten voetbal OSM’75 
(ca 35-60 jr) 
Sportpark Fazantenkamp 
20:30-21:30 uur 
Info Dick Ockeloen 
dickockeloen@gmail.com 
Tel: 0346-562911 
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  Spelletjesavond (inloop) 
1

e
 en laatste maandag 

Hoornhofzaal 
19:00 uur 
Mw C. Huisinga  
Tel: 0346-563247 

G-Bowlen (v.a 17 jaar) 
3 wekelijks 
Bison bowling 
19:30-20:30 uur 
€6,- pppa    Jan van Roekel 
gbowlen@bowlingverenigingmaarssen.nl 
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SwingFit 
lekker bewegen op muziek 
Fysiopoint, Ambachtsweg 78 
9:30-10:30 
€9,- per keer  €85,- 10 strippenkaart 

Saskia Lamers 
Tel: 0346-566092 
www.cesarmaarssen.nl 

Walking Football OSM‘75 (60+) 
Sportpark Fazantenkamp 
10:00-11:30 uur 
contributie €70,- per jaar 
Info Dick Ockeloen 
dickockeloen@gmail.com 
Tel: 0346-562911 

http://www.welzijnsv.nl
http://www.welzijnsv.nl
http://www.taichitaostichtsevecht.nl
http://www.welzijnsv.nl
http://www.welzijnsv.nl
http://www.24fitcamp.nl
http://www.nbbclubsites.nl/club/2033
mailto:info@vsso.nl
mailto:dickockeloen@gmail.com
mailto:gbowlen@bowlingverenigingmaarssen.nl
http://www.cesarmaarssen.nl
mailto:dickockeloen@gmail.com
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Koorrepetitie Route 66 
De Ark 
9:30-11:45 uur 
swingliefhebbers van 55+ 
Rob van Dijk 

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

Inloop dansochtend 
Hoornhofzaal 
10:00-12:00 uur 
€1,50 per keer 
Cisca Kooijmans 
Tel: 030-6662998 

 

Sport en Spel (sept t/m juni) 
voor vitale ouderen 
sporthal Bloemstede 
12:30-13:30 
€15,- p/m  (U-pas korting mogelijk) 
Tel: 0346-290710 

Koersbal (doorlopend) 
Hoornhofzaal (nov t/m mrt) 
Bisonspoor (apr t/m okt) 
13:00-15:00 uur 
Gratis Tel: 0346-290710 
www.welzijnsv.nl 

Koffiemiddag & Biljart (inloop) 
Hoornhofzaal 
13:30-17:00 uur 
Tel: 0346-290710 
www.welzijnsv.nl 

55+ Bowlen 
Bisonbowling 
14:00-16:00 uur 
€11,00 
Annita Fransen 030-2616429 

Jeu de Boules “Le Pauw” 
Sportveld Pauwenkamp 
14:00-15:30 uur 

Senioren biljartcompetitie 
Het Schuurtje 
Zwanenkamp 1301 
Johann ter Hart  562334 
www.seniorenbiljartmaarssen.nl 

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

Tai Chi Tao 
Safari   zaal In-Ki Yoga 
19:00-20:00 uur 
€9 per les, (proefles gratis) 
10 strippenkaart €75,- 
Jannie Mulder 
Tel: 06-54937723 
www.taichitaostichtsevecht.nl 

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

Talent en Levensdoelen 
ontwikkelen door middel van 
Meditatief Tekenen 
Fazantenkamp 65 
19:30-22:00 uur 
vrijwillige bijdrage 
Fam. Creemers 
Tel: 06-20964530 
mail: invision@xs4all.nl 
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Atelierochtend ‘Uit je hoofd’ 
1

e
 en 3

e
 dinsdag 

Hoeve Wielrevelt, Studio Namenia 
Thematerweg 10, Haarzuilen 
10:00-12:00 uur 
€5,- pppk  www.studionamenia.nl 
mail: inge@studionamenia.nl 

 Spelletjesavond (inloop) 
2

e
 en 3

e
 dinsdag 

Hoornhofzaal 
19:30-22:00 uur 
Mw. C. Huisinga 
Tel: 0346-563247  
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  Bingo avond 
1

e
 dinsdag 

Hoornhofzaal 
19:30-22:00 uur 
Dhr. J. van Bentum 
Tel: 0346-552232 

http://www.welzijnsv.nl
http://www.welzijnsv.nl
http://www.seniorenbiljartmaarssen.nl
http://www.taichitaostichtsevecht.nl
mailto:invision@xs4all.nl
http://www.studionamenia.nl
mailto:inge@studionamenia.nl
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Teken en Schildergroep 
Hoornhofzaal 
9:00-11:30 uur 
Dhr. Folkert Griepsma 
Tel: 0346-881235 
(eigen materiaal) 
geïnteresseerd? graag van te 
voren even bellen 

Talent en Levensdoelen 
ontwikkelen door middel van 
Meditatief Tekenen 
Fazantenkamp 65 
9:30-12:00 uur 
vrijwillige bijdrage 
Fam. Creemers 
Tel: 06-20964530 
mail: invision@xs4all.nl 

Creatieve hobbyclub 
Hoornhofzaal 
10:00-11:30 uur  
Mw. S. Willekes  
Tel: 06-33677707 
(eigen materiaal) 

Seniorenochtend  
Verrijzeniskerk 
verschillende thema-ochtenden 
Aanvang 10:00 uur 
Bernadette Paardekoper 
Tel: 06-12965092 

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

Inloop Naai-atelier 
leren naaien/vermaken 
Wawollie Kringloop 
13:00-17:00 uur 
Tel: 030-2410938 
www.wawollie.nl 

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

55+ Tafeltennis instuif 
Sportzaal Bloemstede 
13:30-15:30 uur 
€4,00 p/k (reductie bij meerdere keren) 

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

Inloopmiddagen MEC 
MEC Reigerskamp 197 
14:30-15:30 uur 
Voor thema zie de website 
Tel: 0346-554406 
www.mecmaarssen.nl 

Koorrepetitie Bachanten 
De Ark 
15:00-17:00 uur 
info Tom Blanken  Tel: 06-13414607 
www.kamerkoorbachanten.nl 

Liftjeleven groep 
Leuk leven voor een kleine beurs 
Second Base 
16:00-18:00 uur 
Bibi Prummel    Tel: 06-54376299 
bibiprummel@leefmd.nl/www.leefmd.nl 

Senioren biljartcompetitie 
Het Schuurtje 
Zwanenkamp 1301 
Johann ter Hart    Tel: 0346-562334 
www.seniorenbiljartmaarssen.nl 

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

Koorrepetitie Moea 
teksten van Huub Oosterhuis 
Verrijzeniskerk 
Reigerskamp 611 
19:30-21:30 uur 

Thuisbridgen in clubverband 
Bridgeclub M’broek 
‘t Schuurtje, Zwanenkamp 
19:30-22:30 uur 
Chris Harmse 
Tel: 06-40481783 
mail: c.harmse@casema.nl 
www.nbbclubsites.nl/club/2033 

Sport en spel (sept t/m apr) 
voor vitale ouderen 
Niftarlake College 
19:30-20:30 uur 
€15,00 p/m  
(U-pas korting mogelijk) 
Tel:0346-290710 
www.welzijnsv.nl 
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  Samen Eten 
 
Hoornhofzaal 
17:30-20:00 uur 
€10,- 
opgeven bij Bas van Rijswijk  
Tel: 06-21901267 of  
0346-564031 
mail: basenria@casema.nl 

Crea-café 
eigen haak-/breiwerk meenemen 
informeer naar actuele data 
Zwanenkamp 836 
19:30-22:00 uur 
€2,50     aanmelden  
info@creashopmaarssen.nl P
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mailto:invision@xs4all.nl
http://www.wawollie.nl
http://www.mecmaarssen.nl
http://www.kamerkoorbachanten.nl
mailto:bibiprummel@leefmd.nl
http://www.leefmd.nl
http://www.seniorenbiljartmaarssen.nl
mailto:c.harmse@casema.nl
http://www.nbbclubsites.nl/club/2033
http://www.welzijnsv.nl
mailto:basenria@casema.nl
mailto:info@creashopmaarssen.nl
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Zwerfvuil verzamelen 
De Werkspecht 
9:00-12:00 uur 

Gym voor senioren  
(sept t/m juni) 
Hoornhofzaal 
10:00-11:00 uur en 
11:00-12:00 uur 
€14,50 p/m  
(U-pas korting mogelijk) 
Tel: 0346-290710 
www.welzijnsv.nl 

Inloop spreekuur GGZ 
11:00-13:00 uur 
Bibliotheek M’broek 
Tel: 0346-567682 

 

Country-line dansen (sept t/m 
juni) 
Hoornhofzaal 
13:30-14:30 uur en 
€14,- p/m (U-pas korting mogelijk) 
Tel: 0346-290710 
www.welzijnsv.nl 

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

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

Senioren biljartcompetitie 
Geen activiteit tot 1 sept 
Het Schuurtje 
Zwanenkamp 1301 
Johann ter Hart  562334 
www.seniorenbiljartmaarssen.nl 

Digitaal vragenuur 
Bibliotheek M’broek 
14:00-15:30 uur 
Tel: 0346-567682 

Time-out Yoga 
(voor jongeren) 
Safari/In-Ki yoga studio 
17:30-18:30 uur 
per les €7,50 

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

Weerbaarheid en 
Ontspanningstraining 
Fazantenkamp 360 
19:30-20:30 uur 
€41,- p/m (proefles gratis) 
Carol de Leeuw 0346-574321 

Recreanten voetbal OSM’75 
(ca 35-60 jr) 
Sportpark Fazantenkamp 
20:30-21:45 uur 
Dick Ockeloen 
Tel: 0346-562911 
dickockeloen@gmail.com 

Bootcamp gratis sporten 
Wordt de beste versie van jezelf 
Parkeergarage Bison Shopping 
20:00-21:00 uur 
www.24fitcamp.nl 
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  Crea-café 
eigen haak-/breiwerk meenemen 
informeer naar actuele data 
Zwanenkamp 836 
19:30-22:00 uur 
€2,50 
aanmelden  
info@creashopmaarssen.nl 
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http://www.welzijnsv.nl
http://www.welzijnsv.nl
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Wandelactiviteit OSM 
De Ark, verzamelen 9:15 uur 
9:30-10:30 uur 
€11,- of €22,- pm voor 1 of  
2x pw     U-pas korting 

ZOOM Mama Taal Lokaal 
Nederlandse taal oefenen 
via Zoom mama lokaal 
9:30-10:00 uur 
www.stichstevechts.ouderslokaal.nl 

ZOOM Mama Lokaal 
Voor zwangere vrouwen en 
kersverse moeders 
via Zoom mama lokaal 
10:00-11:30 uur 
www.stichstevechts.ouderslokaal.nl 

Samen kunstzinnig  
genieten 
Zwanenkamp 357 
start 31 jan  blokken van 7x 
10:00-12:00 uur 
€125,- 1e keer gratis 
Yvonne Nevenzeel 
Tel: 0346-285735 
www.helioszeel.nl 

Biljartcompetitie 
Hoornhofzaal 
13:00-17:00 uur 
Dhr. R. Brinkhof 
Tel: 06-27116166 

Therapeutisch zwemmen 
(sept t/m juni) 
Safari 
12:30-13:30 uur en 
13:30-14:30 uur 
€26 p/m  (U-pas korting mogelijk) 
Tel: 0346-290710 
www.welzijnsv.nl 

Jeu de Boules “Le Pauw” 

Sportveld Pauwenkamp 

14:00-15:30 uur 

Yoga spelenderwijs 
(voor kinderen) 
Safari/In-Ki Yoga studio 
16:00-17:00 uur 
per les €7,50 

Time-out Yoga  
(voor jongeren) 
Safari/In-Ki Yoga studio 
17:30-18:30 uur 
€7,50 per les 

Avondje uit met muziek 

vrijdag en zaterdagavond 
Bar Bloemstede 
Bloemstede 223 
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 Bowlen voor vrouwen 55+ 
Bisonbowling 
13:00-14:00 uur 
€35,- per seizoen om de 2 wk 
Info Wil 06-51143274 
 

Meditatiebijeenkomst 
informeer naar actuele data 
De Verrijzeniskerk 
20:00-21:15 uur 
deur open vanaf 19:45 uur 
Monique Kaldenbach 
Tel: 06-30587173 
m.kaldenbach@planet.nl 
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  Discozwemmen 8-14 jaar 
laatste vrijdag 
Safari 
19:00-21:00 uur 
€4,20 

Ballroom dansen 
Hoornhofzaal 
19:30-23:00 uur 
inloop € 3,00 
DJ   C. Kooijmans 
Tel: 06-44037278/034-6662998 

http://www.stichtsevecht.ouderslokaal.nl
http://www.stichtsevecht.ouderslokaal.nl
http://www.helioszeel.nl
http://www.welzijnsv.nl
mailto:m.kaldenbach@planet.nl


P
ag
in
a1
1

 

w 
e 
k 
e 
l 
i 
j 
k 
s 

 

Zwemmen voor mensen met 
een beperking (verstandelijk, 
lichamelijk of slechtziend) 
zaterdag            (alle leeftijden) 
seizoen 1 sept t/m 29 juni 
Safari Doelgroepbad 
9:00-10:00 uur 
Mevr. Ingrid Verlaan 
tel 0346-564634 of 06-22826177 
€75,- per seizoen 
www.samenverderstichtsevecht.nl 

Bootcamp training 
zondag 
startpunt trainingsstudio  
Born to Move 
Bisonspoor 237 
9:00-10:00 uur    Gratis 
info@borntomove.eu 
www.borntomove.eu/bootcamp 

24Fitcamp voor ouders  en kinderen 
zondag 
sportveldje bij Lidl Reigerskamp 
10:00-11:00 uur 
Aanmelden via 
https://www.facebook.com/
groups/24FitcampReigerskampKids/ 

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

RK Verrijzenisgemeenschap 
zondag 10:00 uur 

CAMA gemeente 
zondag 10:00 uur 
aula Rientjes MAVO 

Gratis Dansles  
met Angeney en Chaliyah 
zondag 
Sportpark Zwanenkamp ‘Buiten’ 
13:00-14:00 uur   9 t/m 11 jaar 
14:00-15:00 uur   12

+
 

www.danceprofs.nl 

 

Avondje uit met muziek 
vrijdag en zaterdagavond 
Bar Bloemstede, 
Bloemstede 223 
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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 €9,00 
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Lunch op zondag 
1e zondag 
Hoornhofzaal 
inloop vanaf 11:00 uur  
12:00 uur start lunch  
€ 5,-  
info en reserveren bij Tony 
Tel 06-24116669 of in de zaal 

Inloopmiddag senioren 
laatste zondag 
28 juni, 26 juli en 30 aug 
De Ark Duivenkamp 844 
14:00-16:00 uur 
Info Arjen Vlug 
Arjen_Vlug@hotmail.com 
Tel: 0346-569208 

Zangdienst 
(sept t/m/ juni) 
4

e
 zondag  

19jan: Top 10 meezingliederen 
23 feb: Maarten Wassink 
22 mrt: Remco Hakkert 
De Ark 19:00 uur 
www.arkgemeente.nl 

http://www.samenverderstichtsevecht.nl
mailto:info@borntomove.eu
http://www.borntomove.eu/bootcamp
https://www.facebook.com/groups/24FitcampReigerskampKids/?ref=gs&fref=gs&dti=1568046323424755&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/24FitcampReigerskampKids/?ref=gs&fref=gs&dti=1568046323424755&hc_location=group
http://www.kerkpleinmaarssen.nl
http://www.arkgemeente.nl
http://www.danceprofs.nl
http://www.in-ki.nl
mailto:Arjan_Vlug@hotmail.com
http://www.arkgemeente.nl

