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Beste inwoner van Maarssen,

December 2019,

Wat is er zoal te doen in Maarssen? Genoeg! In dit boekje vind je een scala aan activiteiten voor jong en
oud. Variërend van sportactiviteiten tot samen koffie drinken of een spelletje doen. De kosten zijn gratis
of zo laag mogelijk. KOM ERBIJ en maak kennis met je buurtgenoten!
Uitgelichte activiteiten en diensten

Samen eten
Lekker eten met elkaar is gezellig en je leert weer nieuwe mensen kennen. In Maarssen wordt er twee
keer per maand samen gegeten. De maaltijden bestaan uit een 3-gangen menu. Aan sommige maaltijden
wordt een smakelijk thema gekoppeld. Kom gauw eens samen eten op een woensdag! In het boekje leest
u de data en hoe u zich op kan geven.
Taalhuis/ DigiTaalhuis
Wilt je beter Nederlands leren? Wilt je oefenen met de computer? Voor meer informatie of aanmelden:
kom langs in de Bibliotheek. Ook kun je mailen naar taalpunt@bibliotheekavv.nl , of bel: 0800-0234444.
Heeft u hulp nodig om …
zelfstandig te kunnen blijven? Groeit de administratie u boven het hoofd? Heeft u psychische klachten
die u belemmeren in het dagelijks leven? Zoekt u hulp bij de opvoeding? Of wilt u graag aan het werk,
maar lukt dat niet vanwege een handicap of beperking? Als er meerdere problemen tegelijk zijn, wordt
het sociaal wijkteam voor u ingeschakeld.
Het sociaal wijkteam is een slagvaardig team met deskundige medewerkers op het gebied van
werk & inkomen, zorg & welzijn en jeugd. Dit team helpt of roept specialistische hulp in. Het sociaal wijkteam bekijkt samen met u welke zorg of ondersteuning nodig is. Voor vragen of informatie belt u de gemeente op telefoonnummer 14 0346.
Problemen met de buren?
Veel mensen hebben soms ergernissen of problemen met hun buur. Soms loopt dit zodanig hoog op dat
het moeilijk is in gesprek te komen met elkaar. Buurtbemiddeling kan hulp bieden voor het vinden van
een oplossing. Je kunt bellen met Karin van den Heuvel van Kwadraad. Tel: 088-900 4000 of mail naar
buurtbemiddeling@kwadraad.nl
Maatje of vervoer?
Soms is het lastig om alleen naar een activiteit te gaan en zou het fijn zijn als er een maatje was om
samen mee te gaan. Mogelijk kan HandjeHelpen hierin iets betekenen. Je kunt vragen naar Yvonne Sieben
of Carmen Odermatt.
Kom Erbij
Heb jij ook een leuke activiteit die je met de buurt wilt delen? Of barst je van de goede ideeën, maar weet
je even niet hoe je daarmee verder moet? Neem dan contact op met Leonie de Vries
wijkopbouwwerker voor Maarssen. Dat kan via l.devries@welzijnsv.nl of bel: (0346) 750303.
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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
10:00-12:00 uur
Samen koffie drinken
(gesloten in februari)
vrijwillige bijdrage
Piet Heinstraat 48
Tel: 06-48085170
www.treatcoffeemornings.nl

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

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

Info: TeamMaarssen@kwintes.nl

deelname via lid ouderenbond

Kegelen
20:00-22:00 uur
Sporthal Zuilen
Burg. Norbruislaan 680
www.utrechtsekegelbond.nl

Bridgen KBO
13:00 uur-17:00 uur
€ 2,- per keer incl. koffie/thee
De Vondel
www.welzijnsv.nl

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

Digitaal vragenuur
14:00-15:30 uur
Bibliotheek M’dorp
Tel:0346-567805
Teken Academy II (7-9 jaar)
(januar 2020-juli 2020)

Kan jij je handen niet stilhouden
zodra je een potlood ziet?
14:30-16:00 uur
Teken Academy III (9-12 jaar)
(januaru 2020-juli 2020)

16:15-17:45 uur

€380,- voor 30 lessen
€105,- voor 15 keer (okt-feb of mrt-juli)
€70,- voor 1e 5 lessen Let’s Meet!
Tel:06-19181111/0346-215880

Zie voor locatie M’dorp
www.DeTalentAcademy.nl

Mannenkring
Informeer voor actuele data
19:45-21:45 uur
Pastorie Chopinlaan
Info: gi@codee.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
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Klusmiddag C-Fordt
10:00-15:00 uur
C-Fordt
www.werkspecht.nl
Biljarten
13:00-16:00 uur
De Vondel
www.welzijnsv.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

Koersbal (doorlopend)
13:00-15:00 uur
De Vondel
Info: Marianne van Turnhout
Tel:0346-290710
www.welzijnsv.nl

Fitness groep 24fitcamp
Sporten voor conditie,
afvallen etc
20:00-21:00 uur Gratis
Parkeerplaats Goudenstein

Creatief en Spel
13:30-15:30 uur
De Vondel
Info: Truus Savelkoul
Tel:0346-567439
www.welzijnsv.nl

Info:
pieterenbep@vandenoord.org

www.24fitcamp.nl

Klein Talent (4-6 jaar)
wereld vol creativiteit
start 14 jan reeks 10 lessen
15:45-16:30 uur
€75,- voor 10 lessen
Tel:06-19181111/0346-215880
Zie voor locatie M’dorp
www.DeTalentAcademy.nl

Musical Academy II (7-9 jaar)
(14 januari 2020 - juni 2020)

Zingen, dansen of toneelspelen?

15:00-16:15 uur
€345,- voor 30 lessen
€62,50 1e 5 lessen Let’s Meet!
Tel:06-19181111/0346-215880
Zie voor locatie M’dorp
www.DeTalentAcademy.nl

Alzheimer café
3e dinsdag,
inloop 19:30 start 20:00 uur
De Vondel
Elke maand een ander thema
Tel:06-20182388
Gesprekskring CGK
3 wekelijks,
20:00 -21:30 uur
Bij één van de leden thuis
Info: Mw. Hannie Coers
hk.jpc@casema.nl
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www.alzheimer-nederland.nl/
regios/westelijk-utrecht
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Mantelzorgochtend
e
21 jan, 3 mrt
10:00-11:30 uur (vanaf 9:30 uur
zaal open)
Gratis en zonder aanmelding
De Vondel
Actuele onderwerpen per
ochtend
3mrt: Op verhaal komen
www.welzijnsv.nl/mantelzorg of
bel tel. 0346-290710
m.jonker@welzijnsv.nl

Koffie & Meer Extra
9:30-12:00 uur
Open Hof, Kerkweg 60
Info:Corine Smit
Tel: 06-46567302
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Sportief Wandelen
9:30-10:30 uur
€ 11,- per maand
(U-pas € 5,50)
Maarsseveense Plassen
www.welzijnsv.nl
Handwerken
9:30-12:00 uur
De Vondel
Info: Lies Besselse
Klaverjassen
9:30-11:30 uur
De Vondel
Info: Dhr. Henk Molenaar
Tel:0364-560131/06-24978377
www.welzijnsv.nl
Mama Taal Lokaal
9:30-10:00 uur (vrije inloop)
Bibliotheek M’dorp
Mama Lokaal
10:00-11:30 uur (vrije inloop)
Bibliotheek M’dorp

Tai Chi (2 groepen)
(sept t/m juni)
13:00-14:00 uur en
14:15-15:15 uur
€ 14,50 per maand
(U-pas korting mogelijk)
De Vondel
www.welzijnsv.nl
Biljarten
13:00-16:00 uur
De Vondel
www.welzijnsv.nl

MASK (koor)
20:00-22:00 uur
€ 250,- per jaar
Open Hof
Info: Durk van Blom
Tel:0346-574640
Kegelen
20:00-22:00 uur
Sporthal Zuilen
Burg. Norbruislaan 680

Dammen
13:00-16:00 uur
De Vondel
Info: Dhr. Ad Beuk
Tel:0346-563550
www.welzijnsv.nl
Rummikub
13:30-16:00 uur
De Vondel
Info Mw. Dufrasnes
Tel:0346-560265
Musical Academy II (9-12 jaar)
(14 januari 2020 - juni 2020)

Zingen, dansen of toneelspelen?
13:30-15:00 uur
€345,- voor 30 lessen
€62,50 1e 5 lessen Let’s Meet!
Inloop koffie ochtend
Tel:06-19181111/0346-215880
10:00-12:00 uur
Dorpshuis de Veenkluit
Zie voor locatie M’dorp
Dominee Ulferslaan 25 Tienhoven www.DeTalentAcademy.nl
Inloop spreekuur predikanten
10:30-11:30 uur
Open Hof, Kerkweg 60
Ds P.G. Vellekoop 556659
Ds J.H. Stuiver 831072
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Hcc seniorenacademie
21 jan Thuisnetwerk in Windows
18 feb Cloud en Privacy
17 mrt Navigatie
21 apr Google en Privacy
14:00-16:30 uur
De Vondel
Dick van den Berg
d.j.van.den.berg@kader.hcc.nl

Samen aan tafel
15 jan, 5 en 19 feb, 4 en 18 mrt,
1 en 15 apr
17:30-19:30 uur
€ 10,De Vondel
Aanmelden bij: Beer vd Hoeven
Tel:06-41789378

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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Sport en Spel (sept t/m juni)
8:45-9:45 uur
€ 15,- per maand
(U-pas korting mogelijk)
De Klaroen
www.welzijnsv.nl

w
e
k Aquarelgroep
9:30-12:00 uur
Vondel
e De
www.welzijnsv.nl
voor senioren
l Gym
(sept t/m juni)
10:00-11:00 uur
14,50 per maand
i €(U-pas
korting mogelijk)
De Vondel
j www.welzijnsv.nl
(sept t/m juni)
k Swinggym
11:00-12:00 uur
€ 14,50 per maand
korting mogelijk)
s (U-pas
De Vondel

Klaverjassen
13:00-16:30 uur
De Vondel
Info Dhr. Hans Smit
www.welzijnsv.nl
Creatief en Spel
13:30-15:30 uur
De Vondel
Info: Truus Savelkoul
Tel: 0346-567439

Dansavond (jan t/m mrt)

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

19:30-20:10 uur
20:30-21:10 uur
De Vondel
€ 75,- per seizoen

www.samenverderstichtsevecht.nl

Kegelen
20:00-22:00 uur
Sporthal Zuilen
Burg. Norbruislaan 680
www.utrechtsekegelbond.nl
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In Between Café
voor werkzoekenden
2e donderdag
9:00-12:00 uur
Bibliotheek M’dorp
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Vrouwengym (sept t/m juni)
9:30-10:30 uur
€ 14,50 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)
10:30-11:30 uur
€ 14,- per maand
(U-pas korting mogelijk)
De Vondel
www.welzijnsv.nl
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Ontmoetingsgroep
Informeer voor actuele data
19:30-22:00 uur
Open Hof
Info: 06 55764683
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Gebedskring
Informeer voor actuele data
19:00-20:00 uur
Het Trefpunt zaal 3
najvankooten@ziggo.nl

Zwemmen voor mensen met
een beperking (verstandelijk,

Jongerenvereniging Neria
(sept t/m mei)
19:45-21:00 uur
’t Honk

lichamelijk of slechtziend)
zaterdag (alle leeftijden)
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seizoen 1 sept t/m 29 juni
9:00-10:00 uur
Safari Doelgroepbad
€ 75,- per seizoen
Mevr. Ingrid Verlaan
tel 0346-564634
of 06-22826177

Info: m.k.a.degraaf@gmail.com

www.samenverderstichtsevecht.nl

Trimmen voor senioren
Zaterdag 9:00 uur-10:15 uur
Hoofdingang Maarsseveense
Plassen
Jaarcontributie €150,www.trimclubmaarsseveenseplassen.nl

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
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www.ontmoetingskerkmaarssen.nl

Youth United (12-16 j)
gezellige avond deels met
bijbelse inslag
informeer voor actuele data
19:30-22:00 uur
Open Hof
Info: Barry Snoek

youthunited@ontmoetingskerkmaarssen.nl

Honkers (6-12 j)
informeer naar actuele data
15:30-17:00 uur
Hofzolder Open Hof
Info: Barry Snoek

7

www.ontmoetingskerkmaarssen.nl
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Ontmoetingskerk: Gewoon
Gezellig
1e zondag
14:30-16:30 uur
Open Hof
Info: Ingrid Verlaan
Tel: 06-22826177

