Zomer Sportkalender Stichtse Vecht
Door de COVID-19 maatregelen ga je misschien niet op vakantie. Het Sportpunt
Stichtse Vecht laat met deze kalender zien dat er deze zomer heel veel leuke,
sportieve activiteiten zijn in Stichtse Vecht. Hierdoor hoef jij je niet te vervelen!
Wil je meer informatie over sporten in Stichtse Vecht? Bezoek onze website of
volg onze socials. www. sportpuntstichtsevecht.nl,
@sportpuntstichtsevecht
Sportpunt Stichtse Vecht.
De Zeeverkenners varen door in de zomervakantie
Kinderen die geen lid zijn kunnen meevaren met de Zeeverkenners Johannes de Doper.
Wel graag van te voren aanmelden via www.fb.me/zeeverkenners of per telefoon:
06-13525724.
Wanneer: iedere zaterdag
Kubbs
Kubb is een buitenspel met als doel het omvergooien van houten blokken door er
houten stokken tegenaan te gooien.
Wanneer: iedere dinsdagavond van 20:00 - 22:00 uur
Waar: sportveld Pauwenkamp, Maarssenbroek
Voor wie: voor jong en oud
Polstokspringen in de zomervakantie
Zon, zand, water, competitie – voor kinderen is polsstokverspringen een prachtige
sportieve activiteit waar ze geen genoeg van kunnen krijgen. Aanmelden kan per mail:
pieter@pvsv.nl of telefoon: 06 29 00 62 07.
Wanneer: Afhankelijk van het aantal aanmeldingen op maandagavond en/of
zaterdagochtend
Waar: Kockengen
Voor wie: leeftijd 8 t/m 12 jaar
Prijs: 3x gratis proberen
Avond4daagse- Home Edition
In plaats van de avond4daagse die je gewend bent is er dit jaar de: Avond4daagse –
Home Edition. Via een app krijg je 4 vier verschillende routes in jouw buurt. Je kunt daarbij kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. Na afronding van de vier dagen wandelen ontvang je de
oﬃciële Avond4daagse medaille thuis! Kijk voor meer informatie op avond4daagse.nl/
Wanneer: Meedoen kan tot 31 augustus, je hebt dan 2 weken de tijd om 4 dagen te lopen
Voor wie: voor het hele gezin!
Prijs: € 5 per deelnemer
Voetbal XL Zomerdagen bij FC Breukelen
Tijdens dit event staan onder andere trainingen, spellen en toernooitjes op het programma. Je kunt je zowel voor 1 als voor beide dagen inschrijven. Voor meer informatie en
het programma kun je terecht op www.voetbalxlevents.nl. Via deze site kun je je ook
inschrijven.
Wanneer: 27 en 28 juli van 10:00 tot 16:00 uur
Voor wie: kinderen van 6 t/m 14 jaar
Waar: FC Breukelen
Prijs: doe je mee? Dan mag je gratis een vriendje of vriendinnetje meenemen. De kosten
voor 2 kinderen bij deelname aan 1 dag bedragen € 65,-. Voor beide dagen kost de
deelname € 115,-.
Taekwondo / kickboksen / weerbaarheid
Wil jij kennis maken met de ﬁnesse en schoonheid van de Martial Arts? Kom dan naar
Nieuwer ter Aa deze zomer! Aanmelden via whatsapp 06 25 43 33 75 of Email:
aanmeldingen@chungdokwan.nl. Kijk ook op www.chungdokwan.nl.
Wanneer: woensdag 29 juli van 16:30 - 17:30 uur
Voor wie: voor kinderen 6-11 jaar
Prijs: gratis, vol = vol
Waar: Nieuwer ter Aa, Doude van Troostwijkstraat 20
Yoga Fascia ﬂow in de buitenlucht
Bij deze vorm van yoga staat het bindweefsel centraal. De lessen worden gegeven
door Anja Winther. Neem zelf een matje of badhanddoek mee. Bij droog weer gaan
de lessen door.
Wanneer: op woensdag 12, 19 en 26 augustus van 9:00 - 10:00 uur
Voor wie: iedereen is welkom. Doe gewoon een keer mee!
Prijs: vrijwillige donatie
Waar: op het veld van de Buitenhof in Loenen aan de Vecht

Bosdijk Bootcamp
Wil jij werken aan jouw conditie, kracht, coördinatie en ﬂexibiliteit? En wil jij dit doen in
de buitenlucht? Dan is Bosdijk Bootcamp geschikt voor jou! Wil je meedoen? Stuur een
e-mail naar Suzanne uit den Bosch info@dancehealthmotion.nl
Wanneer: iedere dinsdagavond, 19:30 uur (eventueel 20:30 uur een tweede groep)
Waar: verzamelplek Parkeerplaats Recreatieterrein Bosdijk of Ter Aaseweg,
Nieuwer Ter Aa
Prijs: € 30,- per vier weken
Dansvakantieweek
In de laatste week van de zomervakantie organiseert dansstudio Olga van Koningsbrugge de "Dansvakantieweek". Iedere dag dansen in verschillende stijlen, je eigen kostuum
maken en theatermake-up leren aanbrengen. Op vrijdags sluiten we de week af met een
presentatie voor publiek. Aanmelden kan door een mail te sturen naar:
info@ovkb.nl.
Wanneer: maandag 24 t/m vrijdag 28 aug, iedere dag van 9:00 - 13:00 uur
Waar: Dansstudio van Lifestyle Loenen Middenhoek 62, Loenen aan de Vecht
Voor wie: kinderen 8 t/m 12 jaar, leden en niet-leden zijn welkom
Kosten: €170 incl materialen, drinken en versnaperingen
Masterclass Theater XL
Houd jij van acteren? Tijdens deze masterclass leer jij onder begeleiding van een professional uit het vak de ﬁjne kneepjes van het toneelspelen. Wees niet bang, je hoeft geen
ervaring te hebben om mee te spelen tijdens onze lessen. De kunstcoach zoekt samen
met jou naar jouw acteertalent en de rol die het best bij jou past. Aanmelden en meer
informatie: www.detalentacademy.nl/events/masterclasstheaterxl/
Wanneer: dinsdag 25 en woensdag 26 augustus van 09:00 - 15:00 uur
Voor wie: leeftijd 7 t/m 12 jaar
Prijs: € 95,- (inclusief tussendoortjes)
Waar: Maarssen-Dorp
Open dag Kunstencentrum Nieuwe Vaart
Tijdens de open dag kan er vrijblijvend kennis gemaakt worden met diverse muziekinstrumenten en danslessen. Iedereen die vragen heeft over het bespelen van een instrument, of over muziek-, dans- en theaterlessen in het algemeen, kan die dag uitgebreid
informatie krijgen.
Wanneer: zaterdag 29 augustus van 13:00 - 15:30 uur
Voor wie: voor jong en oud
Waar: Kunstencentrum Nieuwe Vaart, Gaslaan 12, Maarssen
Open Dag Zeeverkeners Johannes de Doper
Kom je gezellig kijken of Zeeverkenner zijn iets voor jou is? We zijn er voor jou om
kennis te maken.
Wanneer: zaterdag 26 september van 13:00 - 17:00 uur
Waar: De Meent 1 Breukelen, 3621 VS
NOC*NSF Nationale Sportweek
Wat verder in de toekomst ligt de Nationale Sportweek. Van 18 tot en met 27 september zetten clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties hun deuren open om zo
veel mogelijk mensen te inspireren om een leven lang te genieten van plezier van sport.

Jeugd-Punt Stichtse Vecht organiseert leuke activiteiten voor tieners en jong
volwassenen. Houdt het Instagram account: @jwstichtsevecht_jeugdpunt in de
gaten voor de details.
Wanneer

Waar

20, 22 en 23 juli

Fazantenkamp Skatebaan in Maarssen

27, 29 en 30 juli

Zebraspoor in Maarssen

3, 5 en 6 augustus

Cramerlaan bij het Viaduct Buitenweg in Maarssen

10, 12 en 13 augustus

Scherpersweg in Breukelen

17, 19 en 20 augustus

Zwanenkamp in Maarssen

24, 26 en 27 augustus

Loenen aan de Vecht

