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Activiteiten onder voorbehoud en eventueel vooraf aanmelden

Beste inwoner van Maarssen-Dorp,

september 2021,

Het Coronavirus houdt Nederland nog steeds in zijn greep. Inmiddels is er gelukkig weer meer mogelijk en
kunnen activiteiten weer langzaam worden opgestart. Deze brochure biedt allerlei activiteiten die je kunt
bezoeken. Houdt er rekening mee dat niet alle activiteiten doorgaan, er minder mensen kunnen
deelnemen en neem om teleurstelling te voorkomen eerst van te voren contact op!
Uiteraard gelden voor alle activiteiten de basisregels: blijf thuis bij klachten, houdt 1,5 meter afstand en
was regelmatig je handen.
Samen tegen Eenzaamheid Stichtse Vecht

Ondanks dat er wat betreft de coronamaatregelen weer meer mogelijk is, is het nog steeds voor velen
een eenzame periode. Laten we aandacht hebben voor elkaar! Elkaar bellen, een kaartje of digitaal
contact. Met name voor ouderen en mensen in een kwetsbare positie.
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 doen, is
gericht op het doorbreken van het taboe op eenzaamheid en het
bespreekbaar maken van dit onderwerp.
Kijk op onze website www.samentegeneenzaamheidsv.nl en like ons op social media voor meer
informatie en om te zien wat jij kan doen!
Week van Ontmoeting 2021 – 30 september t/m 7 oktober
Elk jaar vragen we als samenwerkingsverband Samen tegen Eenzaamheid Stichtse Vecht een week lang
aandacht voor het thema ontmoeten en verbinden. Zeker na de afgelopen 1,5 jaar merken we dat hier
veel behoefte aan is.
Dit jaar vindt de week van Ontmoeting plaats van 30 september tot en met 7 oktober. Tijdens deze
periode worden er verschillende activiteiten georganiseerd die in het teken staan van nieuwe
ontmoetingen.
Kijk voor een actueel overzicht van de activiteiten op onze website: www.samentegeneenzaamheidsv.nl.
Wilt u een activiteit organiseren, of uw bestaande activiteit tijdens deze week openstellen nieuw
geïnteresseerden? Neem dan contact op via info@samentegeneenzaamheidsv.nl
Alle activiteiten in dit boekje 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 de wijkopbouwwerker voor Maarssen:
Marloes Kollaard (m.kollaard@welzijnsv.nl) / Leonie de Vries (l.devries@welzijnsv.nl).
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In Maarsen-Dorp is gestart in samenwerking met de organisaties: Welzijn Stichtse Vecht, Maria Dommer, Handjehelpen,
Graag Gedaan, Bibliotheek AVV, Wijkcommissie Dichters en Lanen en Zogwetering, Ontmoetingskerk Open Hof, Gemeenste Stichtse Vecht,
Seniorenraad.
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Met elkaar ……………… goed voor elkaar!
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Treat Coffee Mornings
op het terras
10:00-12:00 uur
Samen koffie drinken
(gaat niet door bij regen)
incl. Tiny Treat
vrijwillige bijdrage
Piet Heinstraat 48
Tel: 06-48085170
www.treatcoffeemornings.n
l

Biljarten
13:00 uur-16:00 uur
De Vondel
www.welzijnsv.nl
Klaverjassen en
Rummikub KBO
14:30 uur-17:15 uur
€ 2,- per keer
De Vondel
Info: Theo Kazius
Tel:0346-563198/06-33828341
deelname via lid ouderenbond

Moeders pot
17:00 uur-19:00 uur
Samen eten met wijk
bewoners
Kwintes
Gerard Doustraat

Info: TeamMaarssen@kwintes.nl

Bridgen
19:30-23:00 uur
De Vondel
Info Loes Baas
Tel: 0346-564003

Bridgen KBO
13:00 uur-17:00 uur
€ 2,- per keer incl. koffie/thee
De Vondel
www.welzijnsv.nl
Digitaal vragenuur
14:00-15:30 uur
Bibliotheek M’dorp
Tel:0346-567805
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Biljarten
13:00-16:00 uur
De Vondel
www.welzijnsv.nl
Koersbal (doorlopend)
13:30-15:00 uur
De Vondel
Info: Marianne van Turnhout
Tel:0346-290710
www.welzijnsv.nl
Creatief en Spel
13:30-15:30 uur
De Vondel
Info: Truus Savelkoul
Tel:0346-567439
www.welzijnsv.nl
Musical Academy I (4-6 jaar)
(15:15-16:00 uur (start 14 sept)
€105,50 voor 10 lessen
Musical Academy II (7-9 jaar)
16:15-17:30 uur (start 14 sept)
€351,50 voor 30 lessen
€63,-1e 5 lessen Let’s Meet!
Tel:0346-215880
Diependaalsdijk 17
www.DeTalentAcademy.nl

Musical Academy III
(10-12 jaar)
18:00-19:30 uur (start 14sept)
€389,75 voor 30 lessen
€70,50 1e 5 lessen Let’s Meet!
Theaterschool JII(15+ jaar)
19:45-21:15 uur (start 14 sept)
€370,25,- voor 30 lessen
€70,50,- 1e 5 lessen Let’s Meet!
Tel:0346-215880
Diependaalsdijk 17
www.DeTalentAcademy.nl
Alpha cursus
informeer voor actuele data
Aanvang 19:00 uur
‘t Honk, Kerkweg 17a
Voor mensen die (opnieuw) in
contact willen komen met het
christelijke geloof
Geen kosten aan verbonden
Info:
pieterenbep@vandenoord.org
Fitness groep 24fitcamp
Sporten voor conditie,
afvallen etc
20:00-21:00 uur Gratis
Parkeerplaats Goudenstein
Tel: 06-24463938
www.24fitcamp.nl

Alzheimer café
3e dinsdag,
inloop 19:30 start 20:00 uur
De Vondel
Elke maand een ander thema
Tel:06-55904708

v.vandenberg@alzheimervrijwilligers.nl

info www.alzheimer-nederland.nl/
regios/westelijk-utrecht

Gesprekskring
De Hoeksteen
3 wekelijks,
20:00 -21:30 uur
info: https://www.dehoeksteen.info/
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Mantelzorgochtend
(Onder voorbehoud)
26 okt en 7 dec
m 10:00-11:30 uur (vanaf 9:30 uur
a zaal open)
a De Vondel
n Actuele onderwerpen per
d ochtend
e Aanmelden
l info; mantelzorg@welzijnsv.nl
i of bel tel: 0346-290710
j
k
s

Klusmiddag C-Fordt
10:00-15:00 uur
C-Fordt
www.werkspecht.nl
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Bridgen
9:30 uur-12:00 uur
Inschrijfgeld € 5,daarna € 1,- per keer.
De Vondel
Info: Dhr. Reijers of
Mw. Bredewoud
Tel:0346-567123/06-26486901

Koffie & Meer
9:30-12:00 uur
Open Hof, Kerkweg 60
Info:Corine Smit
Tel: 06-46567302
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Handwerken
9:30-12:00 uur
De Vondel
Info: Lies Besselse
Klein Talent (3-4 jaar)
9:30-10:15 uur (start 15 sept)
€39,50 voor 5 lessen
Tel:0346-215880
Diependaalsedijk 17
www.DeTalentAcademy.nl

Tai Chi (sept t/m dec)
13:00-14:00 uur
€ 16,50 per maand
(U-pas korting mogelijk)
De Vondel
www.welzijnsv.nl

MASK (koor)
20:00-22:00 uur
€ 250,- per jaar
Open Hof
Info: Durk van Blom
Tel:0346-574640

Biljarten
13:00-16:00 uur
De Vondel
www.welzijnsv.nl
Dammen
13:00-16:00 uur
De Vondel
Info: Dhr. Ad Beuk
Tel:0346-563550
www.welzijnsv.nl

Inloop koffie ochtend
10:00-12:00 uur
Rummikub
Dorpshuis de Veenkluit
13:30-16:00 uur
Dominee Ulferslaan 25 Tienhoven De Vondel
Info Mw. Dufrasnes
Tel:0346-560265

Hcc seniorenacademie
14:00-16:30 uur
De Vondel
Dick van den Berg
d.j.van.den.berg@kader.hcc.nl

Samen aan tafel
verwachte start medio oktober
17:30-19:30 uur
De Vondel
Info 0346-290710

Ontmoetingsgroep jongeren
13 t/m 15 jaar

Ontmoetingsgroep jongeren
16+
informeer voor actuele data
20:15-21:15 uur
Hofzolder van Open Hof
jeannettewoltjes@gmail.com
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informeer voor actuele data
19:15-20:00 uur
Hofzolder van Open Hof
jeannettewoltjes@gmail.com
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(sept t/m dec)

uur
w 10:00-11:00
€ 16,50 per maand
korting mogelijk)
e (U-pas
De Vondel
www.welzijnsv.nl
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KunstAtelier III (10-12 jaar)
15:00-16:30 uur (start 16 sept)
€387,50 voor 30 lessen
€70,50 1e 5 lessen Let’s Meet!
KunstAtelier II (7-9 jaar)
16:45-18:00 uur (start 16 sept)
€353,75 voor 30 lessen
€63,- 1e 5 lessen Let’s Meet!
Theaterschool III(10-12 jaar )
15:00-16:30 uur (start 16sept)
€383,- voor 30 lessen
€70,50 1e 5 lessen Let’s Meet!
Theaterschool II(7-9 jaar )
16:45-18:00 uur (start 16sept)
€351,75 voor 30 lessen
€63,- 1e 5 lessen Let’s Meet!
Tel:0346-215880
Diependaalsdijk 17
www.DeTalentAcademy.nl

Theaterschool JI(12-15 jaar )
18:30-20:00 uur (start 16 sept)
€370,25 voor 30 lessen
€70,50,- 1e 5 lessen Let’s Meet!
Tel:0346-215880
Diependaalsdijk 17
www.DeTalentAcademy.nl
Dansavond (7 okt t/m 7 apr)

(Voor mensen met een verstandelijke
beperking, niet voor rolstoeldansen)

19:30-20:10 uur
20:30-21:10 uur
De Vondel
€ 75,- per seizoen
Mevr. Bea Koster
Tel: 06-28461231

www.samenverderstichtsevecht.nl

éénmalig
Workshop
Werken in de Cloud
14 oktober
13:30-16:00 uur
€ 12,50
Bibliotheek Maarssendorp
info en aanmelden:
www.bibliotheekavv.nl
éénmalig
Workshop
zoeken op internet
11 november
13:30-16:00 uur
€ 12,50
Bibliotheek Maarssendorp
info en aanmelden:
www.bibliotheekavv.nl
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Gym voor senioren

Creatief en Spel
13:30-15:30 uur
De Vondel
Info: Truus Savelkoul
Tel: 0346-567439
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Sport en Spel (sept t/m dec)
8:45-9:45 uur
€ 17,- per maand
(U-pas korting mogelijk)
De Klaroen
www.welzijnsv.nl
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Vrouwengym (sept t/m dec)
9:30-10:30 uur
€ 16,50 per maand
(U-pas korting mogelijk)
De Vondel
www.welzijnsv.nl
Schildersclub
9:30-12:00 uur
De Vondel
Info: Carla Augustinus
Tel:0346-571789 of
06-17010904

Klaverjassen
14:45-17:00 uur
De Vondel
Info: Gerard Korrel
Tel:0346-561419/06-44542428
Gymnastiek of zitdansen
14:30 uur-15:15 uur
€ 2,50 per keer
Merenhoef

Country-line dansen
(sept t/m juni)
11:00-12:00uur
€ 14,- per maand
De Vondel
aanmelden: Jane Hendrikse
born.country@casema.nl
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Gebedskring
Informeer voor actuele data
19:00-20:00 uur
Geef digitale oplichters geen kans Het Trefpunt zaal 3
15 en 22 oktober
najvankooten@ziggo.nl
13:30-15:30 uur
€ 20,Bibliotheek Maarssendorp
info en aanmelden:
www.bibliotheekavv.nl
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Éénmalig
Veiligheid/Privacy/
Wachtwoord-manager
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Éénmalig
Introductie Libre Office
nadruk op tekstverwerken
22 en 29 oktober
9:30-12:00 uur
€ 25,- voor 2 lessen
Bibliotheek Maarssendorp
info en aanmelden:
www.bibliotheekavv.nl

Trimmen voor senioren
(50+)
2 groepen begeleid door
sportleraren
Zaterdag 9:00 uur-10:15 uur
Hoofdingang Maarsseveense
Plassen
Jaarcontributie €150,-
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www.trimclubmaarsseveenseplassen.nl

Zwemmen voor mensen
met een beperking
(verstandelijk, lichamelijk of
slechtziend)
zaterdag (alle leeftijden)

seizoen 7 sept t/m 27 juni
9:00-10:00 uur
Safari Doelgroepbad
€ 75,- per seizoen
Mevr. Ingrid Verlaan
tel 06-22826177

www.samenverderstichtsevecht.nl

Kerkradio of Kerk TV
RTV Stichtse Vecht
Ziggo kanaal 44
KPN 1332 of Caiway 12

Kerkdiensten
(www.kerkpleinmaarssen.nl)
Kerkdienst Ichtus
Zondag 10:00 en 18:30 uur
Dorpskerk
Kerkdienst Ontmoetingskerk
Zondag 10:00 uur
Open Hof
Kerkdienst R.K. Parochie
St. Jan de Doper
Zondag 10:00 uur
H. Hart Kerk

2
w
e
k
e
l
i
j
k
s

Kerkdienst Christelijk
Gereformeerde Kerk
Zondag 10:00 en 17:00 uur
De Hoeksteen
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Kerk op schoot (0-4 jr)
Honkers (6-12 j)
Youth United (12-16 j)
zondag (zie voor data de website) zaterdag (zie voor data de website) gezellige avond deels met
10:00 uur
15:30-17:00 uur
bijbelse inslag
Open Hof
Hofzolder Open Hof
informeer voor actuele data
Info:
Myriam
Verhoef
Info:
Myriam
Verhoef
19:30-22:00 uur
m
mmverhoef@hotmail.com
mmverhoef@hotmail.com
Open Hof
a
a https://ontmoetingskerkmaarssen.n https://ontmoetingskerkmaarssen.nl/ Info: Barry Snoek
youthunited@ontmoetingskerkmaarssen.nl
n l/kerk-op-schoot/
honkers/
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