
  

 
  

 

 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

WOENSDAG 27 APRIL, KONINGSFEEST

LAMPIONNENOPTOCHT DINSDAG 26 APRIL, MAARSSENBROEK

MARKTPLEIN BISONSPOOR OM 20:30 TOT 21:30 UUR
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Voorwoord Koningsdag 2022

Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we dit jaar als vanouds 
in Stichtse Vecht gezellig met elkaar Koningsdag vieren. 
Een Oranjefeest van nationale en lokale verbondenheid. 
Van saamhorigheid.   Een dag om met elkaar te beleven en 
te vieren. Met straten en buurten waar de vlag en wimpel 
vrolijk wapperen! Maar ook de viering van de 55e verjaardag 
van Koning Willem-Alexander. 

De besturen en vrijwilligers van de lokale Oranjeverenigingen hebben er 
ontzettend veel zin in om een mooi programma voor de inwoners voor te 
bereiden. Twee jaar hebben de festiviteiten op een laag pitje gestaan als gevolg 
van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Des te 
meer een reden voor alle organisatoren om dit jaar extra hun best te doen om er 
een mooi feest van te maken.

Zo ook in Maarssenbroek. Zoals u in dit programmaboekje kunt lezen, beginnen 
in Maarssenbroek de festiviteiten steevast de avond voor Koningsdag met de 
jaarlijkse lampionnenoptocht vanaf de Safariweg. Op Koningsdag zelf zijn er tal 
van activiteiten bij kinderboerderij Otterspoor in het wijkpark en bij kerkcentrum 
de Ark in Duivenkamp. Voor iedereen zit er wel wat bij.
Het organiseren van Koningsdag kost veel tijd en energie. Daarom dank 
ik namens het gehele gemeentebestuur de Stichting Oranje Komitee 
Maarssenbroek en de vele enthousiaste vrijwilligers en sponsoren voor hun inzet, 
voorbereiding en steun.

Ik verheug mij erop om dit jaar Koningsdag in Stichtse Vecht nu écht voor de 
eerste keer mee te maken en hoop u te ontmoeten tijdens één van de vele 
evenementen in onze gemeente.

Namens het gemeentebestuur van Stichtse Vecht wens ik u een oranjegekleurde 
Koningsdag 2022 toe.

Ik wens u veel plezier!

Ap Reinders

Burgemeester gemeente Stichtse Vecht

Safariweg 68, Maarssen 
0346-575100

Vleutenseweg 273, Utrecht
030-7540640

Brugstraat 1, Loenen a/d Vecht
0294-238080

vanscherpenzeel.nl

Volg ons ook op
Instagram en Facebook!

Foto: Norbert Waalboer
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Stichting Oranje Komitee Maarssenbroek
 Oranjefeesten Maarssenbroek

 

Op Koningsdag organiseert Stichting Oranje Komitee Maarssenbroek 
voor de 34 ste  keer de “Oranjefeesten” rond Kerkcentrum De Ark en 
Kinderboerderij Otterspoor. Op dinsdagavond 26 april is er voor alle kinderen 
uit Maarssenbroek een gezellige lampionoptocht die start en eindigt op 
het Marktplein bij Bisonspoor.

Op de verschillende feestterreinen kunnen bewoners uit Maarssenbroek elkaar 
op informele en gezellige wijze ontmoeten. Dus: vier (ook) dit jaar eindelijk weer 
eens Koningsdag in uw eigen dorp!
De Koningsdagactiviteiten starten op dinsdagavond 26 april met een 
lampionoptocht voor alle kinderen uit Maarssenbroek. 
Samen lopen zij een mooie route door de wijken Bisonspoor, Kamelenspoor, 
Pauwenkamp en Duivenkamp. Om de optocht extra feestelijk te maken, is er 
gedurende de hele optocht muzikale ondersteuning. 
Vanaf 19.30 uur kunnen de kinderen op het Marktplein bij Bisonspoor een 
lampion ophalen, de optocht start om 20.30 uur.

Op Koningsdag zijn er kindervrijmarkten bij Kerkcentrum De Ark in 
Duivenkamp en bij Kinderboerderij Otterspoor in Reigerskamp. Heeft u 
tijdens uw wandeling over de vrijmarkt zin in een hapje en een drankje? 
Op beide locaties is voldoende horeca aanwezig.

Naast de kindervrijmarkt organiseert Kerkcentrum De Ark ook een 
Oranjebraderie. Om de feestelijke sfeer compleet te maken, zijn er 
op het plein rond De Ark verschillende optredens van jong talent uit 
Maarssen en omgeving en de feestelijke dag wordt afgesloten met 
een spetterend optreden van de band Witness!

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden van de Arkgemeenschap: 
Ad van Zwieten, Mario van Dijk en Willem Bosch, en vier leden van 
kinderboerderij Otterspoor: Marjon Bink, Robin Maurits - Vos, 
Jacco Maurits en Annemarieke Ankersmit. 
Samen met alle vrijwilligers zorgen zij ook dit jaar voor het heuse 
“Oranjegevoel” in Maarssenbroek. “Ook dit jaar hopen wij dat duizenden 
mensen eindelijk weer eens kunnen genieten van de vele Oranjeactiviteiten 
in Maarssenbroek”.
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14,95

*Keuze uit; kroket, frikandel, Souflesse en bamischijf.
Geldig op afhaalbestellingen van 25 april t/m 8 mei 2022 tegen 
inlevering van de bon. Kijk voor de actievoorwaarden op family.nl

Geldig op afhaalbestellingen van 25 april t/m 8 mei 2022 tegen 
inlevering van de bon. Kijk voor de actievoorwaarden op family.nl

AFHAAL
ACTIE

AFHAAL
ACTIE

AFHAAL
ACTIE

2 KINDERMENU’S

FAMILYDEALORANJE MILKSHAKE
Gezinszak frites + 4 snacks naar keuze*Klein

ORANJE MILKSHAKE

Geldig op afhaalbestellingen van 25 april t/m 8 mei 2022 tegen 
inlevering van de bon. Kijk voor de actievoorwaarden op family.nl

2,00

10,00

Frites met 4 kipnuggets, kroket, 
frikandel óf kaassoufflé met fritessaus, 
ketchup, Capri-Sun en een leuke verrassing!

FAMILY MAARSSEN
Bisonspoor 1011, Maarssen

Tel. 0346 - 215 874
maarssen.family.nl

Kijk op onze site voor de meest
actuele openingstijden

Max. 1 bon per persoon. 
Niet geldig i.c.m. andere acties.

 Afhaalacties 
van Family       
 Maarssen!
25 april t/m 8 mei 2022

Volg ons



Dit Oranjeboekje is huis-aan-huis verspreid in Maarssenbroek. 
Wij hopen u uitgebreid geïnformeerd te hebben over de activiteiten 
op 26 en 27 april. Het Oranje Komitee Maarssenbroek nodigt u van harte uit 
om Koningsdag met ons mee te vieren.
Wij hopen u te zien en wensen u alvast een gezellige Koningsdag toe.

Ad van Zwieten, voorzitter Stichting Oranje Komitee Maarssenbroek 

Boven: 
Marjon Bink, Willem Bosch,
Jacco Maurits, Mario van Dijk
Onder: 
Annemarieke Ankersmit, 
Ad van Zwieten,

Robin Maurits-Vos

Lampionnen-optocht 2022

Ook dit jaar wordt er weer een lampionoptocht gelopen. Dit wordt georganiseerd 
door kinderboerderij Otterspoor en Kerkcentrum De Ark. De lampionoptocht 
vindt plaats op dinsdag 26 april vanaf het marktplein bij Bisonspoor. 
De start is om 20.30

Onder muzikale begeleiding wordt er met 
lampionnen een bezoek gebracht aan
Bisonspoor, Kamelenspoor, Pauwenkamp, 
Duivenkamp en via Bisonspoor weer terug naar het marktplein.

De muzikale begeleiding komt dit jaar van pretkapel ZWUP en een mobiele DJ.

Alle basisscholen in Maarssenbroek krijgen voor hun leerlingen van groep 1 t/m 4 
een flyer uitgereikt vanuit Stichting Oranje Komitee Maarssenbroek. Bij inlevering 
van deze flyer op het martkplein krijgen de kinderen een lampion uitgereikt. 
Vanaf 19.30 kunnen de lampionnen worden opgehaald.

77

Kerkbrink 1 • 3621 AN Breukelen • 0346-262085 • www.hairfashionbreukelen.nl

73.50
Knippen/Kleuren/Drogen (incl.high/lowlights)

75.00
Highlights max. 40 folies (1x /mnd)

45.00
Highlights max. 20 folies (1x /mnd)

45.00
Kleuren/Drogen (incl.high/lowlights)

28.50
Wassen/Knippen/Drogen

Bisonspoor 1006
3605 KA Maarssen

0346 - 554 767
manoftheworldmaarssen.nl
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Zebraspoor 170 - 3605 GK Maarssen
Tel. 06-115 868 00 - schilder.r.j.hilgers@gmail.com

RJ  Hilgers
schilder & afwerkingsbedrijf

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

*  Badkamer, toilet renovatie en 
tegelwerken

Kaldenbach
grafische producties

VOOR AL UW: 
DRUKWERK,

SIGNING
EN PROMOTIE

Valkenkamp 608  •  3607 MN  Maarssen  •  Tel. 06 20 88 77 44
E-mail: a.kaldenbach@ planet.nl  • www.kaldenbach.nu

Voor al uw drukwerk, signing en promotie

Valkenkamp 608 • 3607 MN  Maarssen 
Tel. 06 20 88 77 44 • E-mail: a.kaldenbach@planet.nl

Hammarskjoldhof 44A
3527HE, Utrecht

0302930437  of   0654204641

broodbyalex@hotmail.com

www.broodbyalex.nl

Adres:

Tel:

Email:

Website:

k69_199999_advertentie Brood by Alex.indd   1 16-01-18   14:20

FOOTCARE 4 YOU

Marjo Stolker

Specialisaties:

Pedicure bij Diabetes en Reuma
Sportpedicure

NCM nagelreparatie
Behandeling mycose nagels

Manicure
Gellak

Thaise voetreflex massage
Wratten verwijderen
Oncologische voetzorg

Footcare 4 You
Zwanenkamp 767

3607 PP Maarssen
Footcare4you@ziggo.nl

T 06-40439194

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.
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Koningsdag op woensdag 27 april 2022 
rond kerkcentrum De Ark in Duivenkamp

De Oranjebraderiecommissie van De Ark zorgt er weer voor dat het op 
Koningsdag gezellig wordt rond De Ark. Deze activiteiten worden voor de 
34ste keer georganiseerd rondom kerkcentrum De Ark.

Op de rondweg van Duivenkamp nabij De Ark is er ook dit jaar weer een 
VRIJMARKT voor kinderen. De locatie voor de vrijmarkt is vrij dus wie het eerste 
komt heeft het mooiste plekje. Na afloop moet het eigen plekje weer netjes 
worden achtergelaten.

Op het plein rond De Ark vinden er op Koningsdag optredens plaats.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur start van het Wilhelmus
10.30 uur X-clusive Dance en Sports
12.00 uur Dansstudio Van Harten
13.00 uur een spetterend optreden van 
 de band Witness 
 (www.band-witness.nl)

Kortom er is weer een groot dans- en 
muziekspektakel op het feestterrein van 
kerkcentrum De Ark.

Rond het feestterrein van kerkcentrum 
De Ark is er ook een Horeca-straat. Hier komt 
u langs voor een kopje koffie,thee, een pilsje 
(18+) of een glaasje frisdrank. daarnaast is 
ook verkrijgbaar belegde broodjes en allerlei 
andere lekkere versnaperingen. En natuurlijk 
vergeten we onze allerlekkerste oliebollen 
niet die gebakken worden door de bekende 
oliebollenbakker Rinus de Braal.
Er is mogelijkheid om plaats te nemen op het 
gezellige terras die zich bevindt op het voorplein

Voor de kinderen zijn er weer 2 springkussens beschikbaar om 
zich lekker uit te leven.

Op vertoon van deze coupon ontvangt u

15% korting op onze diensten
Geldig tot 01-06-2022

Hulp nodig met uw computer, thuisnetwerk 
(WIFI) of slimme apparaten?
Neem contact met ons op en laat ons uw 
probleem oplossen voor een betaalbare prijs!

0346-745303 • info@decomputerspecialisten.nl
✁

06 43 15 59 42   •   vandoren.hlm@live.nl

  Binnen- en buitenschilderwerk     Schilderen van meubels

  Behang- en sauswerk     Spuitwerk

  Glaszetten     Kleuradvies

  Totaal onderhoud

Fazantenkamp 114, 3607 CE  MAARSSEN

Tel. 06 - 19168535
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Naast de kerk kunt kunt u net als andere jaren weer rustig genieten van de 
cluster boeken, platen en CD’s. Een genot voor de boeken en muziekliefhebbers. 
Op de rondweg in Duivenkamp staan de clusters bloemen en planten. kleding, 
curiosa en speelgoed. Waterlooplein kunt u vinden in en naast kerkcentrum De 
Ark. Reden genoeg dus om even over de braderie te komen lopen!

De inzamelavond voor tweedehands goederen ten behoeve van de  
Oranjebraderie is op donderdag 14 april van 20.00 uur  tot 21.00 uur en vrijdag 
22 april van 19.00 uur tot 20.00 uur in De Ark. Als u dan toch bezig bent met de 
voorjaarsschoonmaak, kijk dan ook even met welke spullen u de Arkgemeenschap 
mee kunt helpen!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mario van Dijk.
Mario.van.dijk@hetnet.nl      0616077338

X-clusive Dance & Sports is een gezellige dansschool in het centrum van 
Maarssen-broek. Op het lesrooster vind je diverse dans en sportlessen voor 
jong en oud. Er zijn zelfs al danslessen vanaf 2 jaar. Deze dansschool staat 
voor exclusieve lessen vol kwaliteit en bovenal veel plezier. Ook vind je deze 
dansschool terug tijdens vele evenementen, waarbij alle kinderen mogen 
deelnemen. Zo ook zijn ze dit jaar weer van de partij op koningsdag bij de Ark 
om een spetterende show te geven. Voor meer informatie of voor een gratis 
proefles kijk op www.x-clusivedance.nl

Dansstudio Van Harten biedt veelzijdige, kwalitatieve danslessen aan voor jong 
en oud op zeven locaties in de Gooi- en Vechtstreek, waaronder in Maarssen. In 
onze fijne dansstudio in het Safari-complex ontvangen wij wekelijks 300 leden 
die met veel enthousiasme danslessen volgen. Daarnaast organiseren we veel 
verschillende projecten zoals ons danskamp, gezellige dansdagen en optredens 
en werken we graag samen met scholen, gemeenten en andere instellingen om 
leuke dansinitiatieven te realiseren. 
 
Wij bieden een gevarieerd aanbod in dans- en conditielessen aan voor kinderen en 
volwassenen van alle leeftijden waar je de mogelijkheid hebt om je te ontwikkelen 
in de meest veelzijdige dansstijlen. We bieden reguliere lessen aan voor alle 
niveaus: Voor wie het dansen nog wil ontdekken, tot de gevorderde danser die op 
zoek is naar ontwikkeling en uitdaging. Van 1,5 tot 80 jaar: iedereen is welkom!
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Naast de reguliere danslessen is het mogelijk om deel te nemen aan één van onze 
selectieklassen. De selectieklassen zullen tijdens koningsdag spetterende optredens 
verzorgen en de koningsdag dans dansen bij De Ark tussen 12.00-12.30 uur. 
Kom je met ons mee dansen?
 
Ben je benieuwd naar de dansschool en onze lessen? Een gratis proefles
volgen is altijd mogelijk. Kijk voor meer informatie op onze website. 
info@dansstudiovanharten.nl

Witness is een enthousiaste coverband van ervaren muzikanten uit de omgeving 
van Utrecht. Zangeres, twee gitaristen, een toetsenist, basgitarist en drummer. 
Wij spelen bekende covers van de jaren ’60 tot nu, alles wat we leuk vinden. 
Dat zijn voornamelijk pop- en rockcovers van onder andere The Beatles, Melissa 
Etheridge, The Eagles en Queen, Bekijk ons complete repertoire, verslagen van 
optredens, beluister opnames of neem contact op via onze website: 
www.band-witness.nl.

Het adres voor een deskundig advies,
mooie geschenken en een breed

assortiment voor concurrerende prijzen

Slijterij Wijnhandel
W. van Schaik
Pieter de Hooghplein
Maarssen-dorp

Oranjebitter
0,5 Liter €6,49
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Koningsdag 2022 bij

KINDERBOERDERIJ OTTERSPOOR 

We zijn heel blij dat na twee jaar afwezigheid het op 27 april weer feest is bij 
kinderboerderij Otterspoor. Wij zorgen ervoor dat iedereen weer een fijne dag kan 
hebben ter ere van onze koning. En als het oranjezonnetje ook nog schijnt kan de 

dag helemaal niet meer stuk. 
Koningsdag bij de kinderboerderij is inmiddels een begrip. We gaan ervoor dat 
jong en oud een gezellige koningsdag heeft, voor elk budget. De formule is bij 
veel bewoners van Maarssenbroek en omgeving bekend. Maar voor wie het niet 
weet noemen we het graag nog een keer. En vergeet niet, de dag wordt mogelijk 
gemaakt door de vrijwilligers van de kinderboerderij en elke euro die u uitgeeft 
gaat rechtstreeks naar de kinderboerderij! 

Voor de kinderen zijn er diverse spelletjes te doen vanaf 9.30 
uur. Elk spel kost 1 muntje. En niet onbelangrijk, altijd prijs!

Wat kun je dan doen? Nou we hebben bijvoorbeeld het ezel 
SPRINGKUSSEN. Op de voorkant van dit boekje zit een bon 
om een keer gratis te springen, neem deze dus mee!!  
Verder hebben we onder andere Het EENDJESSPEL, en de 
TOUWTJETREKKRAAM.  

Van al dat springen en spelen 
krijg je trek! Dus natuurlijk kan 
er ook gesnoept worden. Bij de 
snoepkraam verkopen we LOLLIES 
en ZUURSTOKKEN en IJS.

Bisonspoor 1072
3605 KJ  Maarssenbroek

0346 - 566 552
www.vishandelmossel.nl

Huisgemaakte maaltijden
Lekker, gezond en gereed in een second

 
Paella, visbami, zalmpasta, fusilli, zalm- en kabeljauw lasagne

Noedels en vistagliatelle
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De culinaire oplossing

voor creatief aan huis

BBQ SPECIALIST
AMBACHTELIJKE CATERING

TEL.: 0346 - 580 580



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

Iedere zaterdag op Markt Bisonspoor met heerlijke home-made 
verse olijven, Turks brood, zelf gemaakte tapenades en niet te vergeten 

de meest populaire verse TONIJNSALADE.  Kruiden zoals Munt, 
Koriander en Peterselie en vergeet onze chocoladetruff els niet. 

Wij zien u graag aan onze olijvenkar.

Iedere zaterdag op uw markt Bisonspoor

Fleurige groe
ten van

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!

Tegen inlevering van deze bon:

bij besteding van 
€10,- of meer 
gratis een 
zak puntjes

Elke zaterdag op het marktplein Bisonspoor van 08.00 t/m 16.00.

WAARDEBON
€ 1,-

Tegen inlevering van deze bon 
€ 1,- korting op uw aankoop bij 

Kaashandel De Vries
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MOTOR EN SCOOTERCENTRUM BOS
Amsterdamsestraatweg 959, 3555 HR Utrecht

Tel.: 030 - 244 17 75   -   info@mc-bos.nl   -   www.mc-bos.nl
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Bent u niet zo’n snoeperd of heeft u toch wat meer trek of 
dorst? Natuurlijk kan een feest niet zonder eten en drinken 
gevierd worden. Terwijl de kinderen springen en spelletjes 
spelen kunnen pap en mam op ons terras lekker bijkletsen 
met bekenden. 

Wat hebben we dan te eten en te drinken?  Vanaf 
8.00 beginnen we met de verkoop van Koffie, thee 
en lekkere koeken in de dranktent. Zo tegen 12.00 
uur gaat ook de biertap open. Uiteraard is er ook 
fris of een wijntje te krijgen.
 

En natuurlijk schenken we ook het drankje dat je maar een keer per jaar 
drinkt, de ORANJEBITTER. 

In onze snacktent kan de honger 
worden gestild. Daar worden weer 
heerlijke kroketten gebakken voor een 
BROODJE-KROKET. Ook verkopen we 
hier de bekende OTTERDOGS, die je 
met verschillende sausen naar eigen 
smaak kunt maken. 

En natuurlijk moet er van al dat drinken ook wel eens geplast worden! Dit kan bij 
de Kinderboerderij tegen een kleine vergoeding van 0,50 cent. Onze toiletjuffrouw 
zorgt ervoor dat u een schone WC aantreft. 

Alle activiteiten worden georganiseerd door de vrijwilligers van de kinderboerderij 
en de opbrengst gaat ook naar de kinderboerderij. Op het feestterrein zijn eigen 
consumpties daarom niet toegestaan.

VERENIGING
ACTIVITEITENBUS 
MAARSSEN

VERENIGING
ACTIVITEITENBUS 
MAARSSEN

U heeft ze vast wel eens door Maarssen zien rijden; 
onze 4 bussen van de Vereniging Activiteitenbus.

De Activiteitenbus zoekt chauffeurs om ons gezellige team te versterken.
U bent van harte welkom.

Vondellaan 51, 3601 EX  Maarssen   •   Tel.: 0346 - 29 07 15

GEZOCHT!
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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 kinderen zijn er al om half 6!

Wij willen je wel vriendelijk verzoeken om de verkoopplek  schoon achter te laten: 
als ieder zijn eigen spullen opruimt, mee terugneemt en/of in de afvalcontainers 
gooit en dus het park schoon achterlaat mogen wij het park blijven gebruiken. De 
gemeente zorgt er vervolgens voor dat de afvalcontainers snel worden afgevoerd 
naar de gemeentewerf. 

Wij hopen er met zijn allen een geslaagd feest van te maken. Nog een praktische tip; 
kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar het feest. Kom je toch met de auto 
parkeer dan zoveel mogelijk bij de Lidl, de tennisvereniging of de Rientjes MAVO. 
Voor deze gelegenheid wordt de rondweg in Reigerskamp eenrichtingsverkeer.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
De gehele organisatie en uitvoering van deze dag is in handen de vrijwilligers 
van de Kinderboerderij. Zonder vrijwilligers kan dit niet bestaan en we hebben 
hulp nodig! We willen allemaal genieten van dit feest, maar dit kan alleen blijven 
bestaan als er voldoende vrijwilligers zijn. Dus bent u een dag(deel) beschikbaar 
voor het begeleiden van een spelletje, de verkoop van ijsjes, snoep of juist om te 
helpen opruimen. Neem dan contact met ons op of biedt ter plekke je hulp aan!

Wil je helpen schiet dan een van de vrijwilligers aan te herkennen aan de rode 
shirts van de kinderboerderij. Of stuur ons van tevoren even een mailtje via 
kinderboerderij.otterspoor@gmail.com of stuur een privé berichtje via 
facebook/kbotterspoor. Alle hulp is van harte welkom!

Graag tot 27 april !!!!

Veldzigt 53
3454 PW  De Meern

telefoon: 030 24 68 050
mobiel: 06 53 76 15 11

e-mail: info@miltenburg-groen.nl
internet: www.miltenburg-groen.nl

                 Volg ons op facebook  

CHIORINO BENELUX B.V.   Westkanaaldijk 5-07   3542 DA UTRECHT 
Tel. +31 30 2413060   Fax +31 30 2413059

www.chiorino.com

TRANSPORTBANDEN - DRIJFRIEMEN - TANDRIEMEN



Winkelcentrum Zwanenkamp
Zwanenkamp 297
3607 SG  Maarssenbroek

Openingtijden:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

HANDWERKWINKEL

tel: 06-36543802
www.bloemenmetgevoel.nl

Bloemen 
met gevoel Ik kom bij u thuis en samen 

bedenken wij wat bij de 
gelegenheid en uw wensen past.

Gerda de Gier

Rouwbloemwerk
Trouwbloemwerk

Uw kleding veilig in onze eigen stomerij

uitvaartzorg

Monique
Kaldenbach

Mobiel: 06 57 99 85 95
info@kaldenbachuitvaartzorg.nl
www.kaldenbachuitvaartzorg.nl

In alle rust beweeg ik met u mee

Afscheidskamer
Maarssenbroek

Een afscheidskamer in een sfeervolle ruimte in Reigerskamp waar 
nabestaanden in alle rust tot de dag van de uitvaart afscheid kunnen 

nemen en samen kunnen komen.

Adres: Reigerskamp 611 (ingang aan het parkeerterrein t.o. de Lidl)
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De Arkgemeenschap

Vanaf het begin van de Oranjeactiviteiten in 
Maarssenbroek is het plein voor kerkgemeenschap  
De Ark in Duivenkamp en de rondweg een van de 
twee lokaties in Maarssenbroek waar koningsdag 
gevierd wordt. Dit jaar al voor de 34ste keer.

Wie zijn wij?
Wij zijn een enthousiaste protestantse gemeente in Maarssenbroek die sinds de 
bouw van kerkcentrum De Ark is uitgegroeid tot een actieve kerkgemeenschap. 
In 2021 werd het 45-jarige jubileum gevierd van het kerkgebouw.

Kerkcentrum De Ark is het ontmoetingscentrum van Maarssenbroek waar naast 
de wekelijkse kerkdiensten ook ruimte wordt gemaakt voor culturele en sociale 
activiteiten. Zo repteren Vier koren en het Vechtstreek Symfonie orkest wekelijks 
in De Ark. Kerkcentrum de Ark heeft zich ontwikkeld tot het dorpshuis van 
Maarssenbroek en is niet meer weg te denken. 
Dit alles wordt gerund door vrijwilligers. 

Iedere zondag is er om 10.00 een kerkdienst. Jong en oud zijn welkom 
om deze diensten bij te wonen. Er is een crèche aanwezig en een speciale 
kindernevendienst. We streven er naar om een gastvrije gemeenschap te zijn 
waar iedere Maarssenaar zich thuis zal voelen. Daarnaast is het mogelijk om in 
De Ark een ruimte te huren voor vergaderingen, jubilea en verjaardagen.

Tevens is er elke laatste zondag van de maand een inloopmiddag voor senioren 
in De Ark. De aanvang is 14.00 uur

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 
www.arkgemeente.nl
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120 ERVAREN  
BEDRĲFSADVISEURS

VOLLEDIG  
GEAUTOMATISEERDE 
ADMINISTRATIES

24/7 DIRECT INZICHT 
IN JE BEDRĲF

SLIM. ALTĲD EEN VAST 
LAAG MAANDBEDRAG

JAN VAN BESOUW

T. 06 - 38 89 37 60 
JAN.VANBESOUW@OAMKB.NL

WWW.OAMKB.NL/JANVANBESOUW



29

Voorkom overlast in de wijk

Parkeer alleen uw voertuigen waar dit is toegestaan. Houdt 
de wijk toegangen vrij! Parkeer niet op de hoeken. Zorg dat 
hulpdiensten ten alle tijden toegang kunnen krijgen.
Kom lopend of met de fiets naar de Oranje activiteiten.

Ook in Duivenkamp zijn verkeersmaatregelen getroffen. 

In Reigerskamp wordt een eenrichtingsbeleid gehanteerd. 
Dit komt er op neer dat de klappaal achter de Lidl omlaag 
zal gaan voor uitgaand verkeer.

Natuurlijk moeten er spulletjes naar de vrijmarkt van de 
kinderen worden vervoerd. Wees er vroeg bij en keer later 
terug op de fiets. Daarnaast zijn er aangewezen plekken bij 
de Verrijzeniskerk en de tennisbaan in Reigerskamp om te 
parkeren. De politie zal streng toekijken op de handhaving 
van parkeerregels. 

Wil je op deze gezellige dag niet terug huiswaarts keren met een bekeuring?! 
Hou je dan aan de bovenstaande adviezen.

Uitnodiging van Kinderboerderij 
Otterspoor Maarssenbroek

Op woensdag 27 April wordt Koningsdag bij 
Kinderboerderij Otterspoor gevierd. Deze dag wordt 
volledig georganiseerd door vrijwilligers van de 
Kinderboerderij. En we hebben versterking nodig! We 
zoeken vrijwilligers voor:
-   Het opbouwen de dag voor koningsdag
-   Het begeleiden van spelletjes op de dag zelf
-   Werken achter de bar of bij de eettent
-   Hulp bij het opruimen vanaf 16.30

Dus wil je helpen, een dagdeel of een paar uurtjes is al heel fijn, stuur dan 
van tevoren een mailtje naar kinderboerderij.otterspoor@gmail.com of 
kom gewoon even langs.

Voor goed en eigentijds katholiek onderwijs

Zwanenkamp Duivenkamp/
Kamelenspoor 

Maarssen-Dorp     Bloemstede

www.spamaarssen.nl

  

Remedial	  Teaching	  Praktijk	  Boulogne	  biedt	  extra	  hulp	  en	  ondersteuning	  aan	  uw	  kind	  
wanneer	  het	  leren	  niet	  vanzelf	  gaat.	  	  	  
	  
U	  kunt	  denken	  aan	  hulp	  bij:	  
- technisch/begrijpend	  lezen,	  
- rekenen,	  	  
- woordenschat,	  
- spelling/werkwoordspelling,	  
- ontleden,	  
- Nederlands,	  
- Engels,	  
- wiskunde.	  	  

	  
Actie	  voor	  nieuwe	  leerlingen:	  11	  lessen	  halen	  slechts	  10	  betalen.	  
Maak	  snel	  een	  afspraak	  voor	  een	  vrijblijvend	  kennismakingsgesprek!	  	  
	  

Contactgegevens:	   	  
Céline	  van	  den	  Oord	  Boulogne	  MSEN	  
06-‐41822607/	  cjboulogne@rtpraktijkboulogne.nl	  /	  www.rtpraktijkboulogne.nl	  
In	  overleg	  is	  ook	  een	  combinatie	  van	  meerdere	  vakgebieden	  mogelijk.	  
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Iedereen geniet van dit leuke feest maar zonder nieuwe vrijwilligers kan 
dit niet blijven bestaan! Daarnaast gaat de opbrengst volledig naar de 
kinderboerderij die niet zonder de inkomsten kan bestaan..

Dat het open houden van 
de kinderboerderij geld 
kost is logisch. Wij zijn een 
onafhankelijke stichting 
(dus niet van de gemeente) 
en volledig gerund door 
vrijwilligers en 1 vaste 
beheerder. We ontvangen 
subsidie van de gemeente 
maar deze is lang niet genoeg om alle kosten te kunnen betalen. Het verschil 
verdienen wij zelf met diverse activiteiten en bijvoorbeeld de verkoop van eieren 
en ijs. Koningsdag is een dag die van groot belang is voor de  kinderboerderij. 
Nogmaals, de dag wordt volledig gerund door vrijwilligers en de totale opbrengst 
is voor de kinderboerderij. 

Boerderijwinkel
De kinderboerderij is 7 dagen per week geopend voor publiek. En wist u dat  
we ook een hele leuke boerderijwinkel hebben? Hier verkopen we onder andere 
ijsjes, koffie, eieren en snoep. Maar we hebben ook een wisselend assortiment 
van boerderij artikelen. Leuk voor uzelf of om cadeau te geven! 
Kom dus gerust even kijken.

Naast koningsdag organiseren wij het hele jaar door ook nog activiteiten. 
Het eerst volgende evenement is het Schapenscheren op zondag 22 mei 
aanstaande. De eerste scheer wordt die dag om 11.00 uur gedaan.

Wij worden financieel gesteund door bedrijven, 
donateurs en jeugdleden. Daar zijn we erg blij 
mee en donateurs zijn ook noodzakelijk voor het 
voortbestaan van de kinderboerderij. 
Wilt u donateur worden? 
Ons IBAN (rabo)banknummer is: 
NL20RABO0360950760

Wij hopen u op 27 april te mogen ontmoeten op het feestterrein  
bij de kinderboerderij. 

Wilt u nog meer weten over de kinderboerderij? 
www.kinderboerderijotterspoor.nl , facebook/kbotterspoor 

of via twitter@otterspoor 
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Keulschevaart 3A   •    3621 MX Breukelen
Tel. 0346 264010   •   info@matrassenstad.nl

Bisonspoor 1068   3605 KH  Maarssen

- sleutels

- leren tassen

- leren riemen

DAT IS LEKKER

Bisonspoor 1085
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HAARWERKEN 
MOOI HAAR 

EEN GOED GEVOEL

Een juist haarwerk dat past bij uw 
gezicht, levensfase en uitstraling?

Wij geven professioneel en persoonlijk advies.

Wie zijn wij
- Wij zijn erkend haarwerker

- Wij hebben alle tijd en persoonlijke aandacht
- Wij garanderen professionele zorg door ervaren en erkende haarwerk specialisten

Hoe werken wij
- Het eerste consult is vrijblijvend en gratis, u zit nergens aan vast

- Er zijn geen wachttijden, afspraak is afspraak
- Wij wassen en stylen het haarwerk terwijl u wacht

- 7 dagen per week, inclusief de avonduren beschikbaar (op afspraak)
- Levering binnen 24 uur

Aanvullende informatie
- Wij verzorgen het declareren van de rekening bij uw zorgverzekeraar
- Privacy en discretie gewaarborgd door onze speciaal ingerichte salon, 

met eigen ingang en afgeschermde wachtruimte
- Thuisbezoek en ziekenhuisbezoek mogelijk

Hulp bij haarproblemen
Tijdelijke en blijvende kaalheid, kale plekken of dunner wordend haar. Het is een grote 
schrik als het je overkomt, zeker bij ernstig haarverlies. De haarspecialisten van de haar-
werken-lounge kennen alle oorzaken van haarverlies, kaalheid en andere haarproblemen. 

We helpen u bij het vinden van een goede oplossing.

Kundige handen bij haarproblemen
Er zijn voor bijna alle haarproblemen heel goede en mooie oplossingen. Een haarwerk of 
haarstukje is vaak een prachtige mogelijkheid om u weer het uiterlijk te geven waar u zich 
goed bij voelt. En het zorgt ervoor dat u niet steeds vragen over uw uiterlijk krijgt. Onze 
haarwerkspecialisten hebben alle kennis en ervaring in huis om u bij te staan. Ze staan 
nergens van te kijken en helpen u graag met hun deskundigheid, zorg en aandacht. Uw 

wensen staan centraal. Om onze kennis actueel te houden, volgen de haarwerkspecialisten 
continue cursussen en trainingen.

Persoonlijk en discreet
In de haarwerken-lounge van Hairfashion helpen wij u graag persoonlijk en in volledige 
privacy. De lounge is een speciaal voor u gereserveerde ruimte waar u in het vertrouwde 
gezelschap van de specialist uw probleem kunt bespreken en we met elkaar een oplossing 
zoeken en vinden. Dit is ook de plek waar de analyse en behandeling zullen plaatsvinden. 
De lounge heeft een eigen ingang en wachtruimte, zodat u ongezien langs kunt komen.

Meer weten?
Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies. In onze haarwerken-lounge doen 
we, als u dat wilt, een gratis en vrijblijvende huid- en haaranalyse. Bel of mail Gerdine 

Ducaat en maak een afspraak. Het verplicht u tot niets.

“Ik wil uw zorgen uit handen nemen.

Al heel wat jaren ben ik met veel plezier werkzaam in het 
mooie kappersvak. Ik ben haarwerkspecialist geworden 
omdat het verfraaien van haar altijd mijn passie is geweest. 
In de kapsalon ben ik al vaak geconfronteerd met haaruitval. 
Het is me altijd bijgebleven wat dat met mensen doet, 
de schrikreactie en ook de impact die haarverlies teweeg 
kan brengen. Doordat ik zie wat een haarwerk 
betekent voor vrouwen en mannen, 
heeft deze specialisatie mijn hart 
gestolen en me niet meer losgelaten.”

Hairfashion Kaatsbaan 3 3601 EA Maarssen T. 0346-562032 info@hairfashionmaarssen.nl

www.hairfashionmaarssen.nl





Gewoon... 
 zorgeloos opgroeien

 Villa Merlijn Villa Fantasia Villa MikMak
 Duivenkamp te Maarssen Boomstede te Maarssen Boomstede te Maarssen
 0346 555 820 0346 566 951 0346 555 198


