
 

Sporten en bewegen in Stichtse Vecht 
Momenz organiseert een groot aantal sport- en beweegactiviteiten. Het aanbod richt zich op 
volwassenen vanaf 21 jaar. Voor iedereen is een geschikte activiteit te vinden passend bij de 
conditie en mogelijkheden.  
 
Mis je aanbod of heb je hulp nodig bij het kiezen van een nieuwe sport? Neem contact met ons 
op. Samen kijken we naar de mogelijkheden. 
 
Heb je interesse in een activiteit? Volg dan vrijblijvend een proefles. 
Wil je inschrijven voor een activiteit, dat kan via het inschrijfformulier te vinden op onze 
website. 
 
In dit document vind je gemakkelijk en snel het sport en beweegaanbod bij jou in de buurt. 
 

Ik wil graag sporten in: 
- Nigtevecht 
- Breukelen 
- Loenen aan de Vecht 
- Maarssenbroek 
- Maarssen-Dorp 

 
 

tel:0346290710
https://momenz.nl/wijzeringezondheid/


 

NIGTEVECHT 
 

Maandag  
Silversport 1 
Bewegingsactiviteiten zonder toestellen.  
 
Dag:  Maandag 
Tijd:  09.00-10.00 uur 
Kosten:  € 14,00 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: Dorpshuis Nigtevecht, Jhr. Huydecoperstraat 1, Nigtevecht 
 

Silversport 2 
Wij werken aan een sterk en soepel lichaam door middel van eenvoudige oefeningen, zowel op 
de stoel als staand.  
Stabiliteit en valpreventie, lachen, koffie en humor; dat zijn de kernwoorden voor deze 
efficiënte les .  
 
Dag:  Maandag 
Tijd:  10.00-11.00 uur 
Kosten:  € 14,00 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: Dorpshuis Nigtevecht, Jhr. Huydecoperstraat 1, Nigtevecht 

 
Silversport 3 
Wij werken aan een sterk en soepel lichaam door middel van eenvoudige oefeningen, zowel op 
de stoel als staand.  
Stabiliteit en valpreventie, lachen, koffie en humor; dat zijn de kernwoorden voor deze 
efficiënte les .  
 
Dag:  Maandag 
Tijd:  11.00-12.00 uur 
Kosten:  € 14,00 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: Dorpshuis Nigtevecht, Jhr. Huydecoperstraat 1, Nigtevecht 

  

https://www.google.com/maps/place/Dorpshuis+Nigtevecht/@52.273747,5.0243082,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47c60d3d053ed513:0x4ac9b1746039945e!8m2!3d52.273747!4d5.0264969!16s%2Fg%2F1vn_y4n5?coh=164777&entry=tt
https://www.google.com/maps/place/Dorpshuis+Nigtevecht/@52.273747,5.0243082,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47c60d3d053ed513:0x4ac9b1746039945e!8m2!3d52.273747!4d5.0264969!16s%2Fg%2F1vn_y4n5?coh=164777&entry=tt
https://www.google.com/maps/place/Dorpshuis+Nigtevecht/@52.273747,5.0243082,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47c60d3d053ed513:0x4ac9b1746039945e!8m2!3d52.273747!4d5.0264969!16s%2Fg%2F1vn_y4n5?coh=164777&entry=tt


 

BREUKELEN  
 

Dinsdag  
Gym (Pilates) voor senioren  
Wij werken aan een sterk en soepel lichaam door middel van eenvoudige (Pilates) oefeningen, 
zowel op de stoel als staand.  
Stabiliteit en valpreventie, lachen, koffie en humor; dat zijn de kernwoorden voor deze 
efficiënte les  
 
Dag:  Dinsdag 
Tijd:  10.30-11.30 uur 
Kosten:  € 15,00 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: Multifunctionele ruimte, ‘t Kikkerfort, Schepersweg 14a 

Breukelen 
 

LOENEN AAN DE VECHT 
 

Dinsdag  
Werelddansen  
Stapsgewijs worden er dansen uit de hele wereld aangeleerd. De dansen zijn makkelijk te leren.  
 
Dag:  Dinsdag 
Tijd:  10.30-12.00 uur 
Kosten:  € 14,00 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: Cultureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15, Loenen a/d Vecht 
 

Woensdag  
Gym voor senioren  
Warming-up, oefeningen en spel, aangepast aan ieders mogelijkheden en tempo.  
 
Dag:  Woensdag 
Tijd:  09.30-10..30 uur 
Kosten:  € 14,00 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: Cultureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15, Loenen a/d Vecht 

 
  

https://goo.gl/maps/RS6QgR7yy7PZpT9d6
https://goo.gl/maps/RS6QgR7yy7PZpT9d6
https://goo.gl/maps/rLNpmY8YtQXMmU9v8
https://goo.gl/maps/rLNpmY8YtQXMmU9v8


 

MAARSSEN-DORP  
 

Woensdag  
Oosterse beweging 
Oosterse beweging is stress verlagend, maakt het lichaam flexibel, versterkt de spieren en 
vergroot de longcapaciteit. Het verbetert ook de concentratie, balans, houding en immuniteit. 
De oefeningen zijn rustig en niet moeilijk (eventueel kunt u de oefeningen ook zittend op een 
stoel doen).  
 
Dag:  Woensdag 
Tijd:  13.00-14.00 uur 
Kosten:  € 18,00 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: De Vondel, Vondelstraat 51, Maarssen-Dorp 
 

Donderdag  
Sport en spel  
Pittige gymnastiek, warming-up op muziek, stretchen, grondoefeningen, balspelen, badminton 
en cooling-down.  
Voor deze les is enige conditie nodig!  
 
Dag:  Donderdag 
Tijd:  8.45-9.45 uur 
Kosten:  € 18,50 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: De Klaroen, M.A. de Ruyterstraat 2, Maarssen-Dorp 
 

Gym voor senioren  
Warming-up, oefeningen en spel, aangepast aan ieders mogelijkheden en tempo.  
Dag:  Donderdag 
Tijd:  10.00-11.00 uur 
Kosten:  € 18,00 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: De Vondel, Vondelstraat 51  Maarssen-Dorp 
 

Vrijdag  
Vrouwengym  
Gymgroep speciaal voor vrouwen. Warming-up, oefeningen en spel, aangepast aan ieders 
mogelijkheden en tempo.  
 
Dag:  Vrijdag 
Tijd:  9.30-10.30 uur 
Kosten:  € 18,00 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: De Vondel, Vondelstraat 51  Maarssen-Dorp 
  

https://www.google.com/maps/place/Vondel/@52.1443192,5.0367425,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47c671df0cacfd0d:0xc5c2cd0d6937b3e9!8m2!3d52.1443159!4d5.0389312!16s%2Fg%2F1tdjqc2c?coh=164777&entry=tt
https://goo.gl/maps/zBwavQR3aZrn24zL8
https://www.google.com/maps/place/Vondel/@52.1443192,5.0367425,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47c671df0cacfd0d:0xc5c2cd0d6937b3e9!8m2!3d52.1443159!4d5.0389312!16s%2Fg%2F1tdjqc2c?coh=164777&entry=tt


 

MAARSSENBROEK  

 
Maandag  
Therapeutisch zwemmen  
Onder begeleiding van een fysiotherapeut oefeningen doen in verwarmd water. Voor allerlei 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat* en voor alle leeftijden. We doen oefeningen die ‘ op 
het droge’ veel meer energie kosten. Het warme water maakt licht, draagt het lichaam, 
ontspant en vermindert de pijn.  
*Klachten die zeer geschikt zijn voor therapeutisch zwemmen zijn onder andere reumatische klachten, 
artroseklachten, osteoporose en/of chronische pijnklachten. Twijfelt u of therapeutisch zwemmen 
geschikt is voor u? Neem dan contact op met MOmenz  
 
Dag:  Maandag 
Tijd:  9.30-10.30 uur 
Kosten:  € 32,00 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: Safari bad Maarssenbroek, Bisonspoor 236, Maarssenbroek 
 

AQUAFIT 
Oefeningen in eigen tempo met en zonder materiaal, in extra verwarmd water, in ondiep 
bassin.  
 
Dag:  Maandag 
Tijd:  (1): 10.30-11.15 uur  

(2): 11.15-12.00 uur  
(3): 12.00-12.45 uur  

Kosten:  € 24,00 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: Safari bad Maarssenbroek, Bisonspoor 236, Maarssenbroek 
 

Dinsdag  
Sport en spel  
Pittige gymnastiek, warming-up op muziek, stretchen, grondoefeningen, balspelen, badminton 
en cooling-down.  
Voor deze les is enige conditie nodig!  
 
Dag:  Dinsdag 
Tijd:  10.00-11.00 uur 
Kosten:  € 18,50 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: Sporthal Bloemstede, Bloemstede 223, Maarssenbroek 
 

Woensdag  
Sport en spel  
Pittige gymnastiek, warming-up op muziek, stretchen, grondoefeningen, balspelen, badminton 
en cooling-down. Voor deze les is enige conditie nodig!  
 
Dag:  Woensdag 
Tijd:  19.00-20.00 uur 
Kosten:  € 18,50 per maand 
Seizoen:  september t/m april 
Locatie: Niftarlake College, Pauwenkamp 151, Maarssenbroek 

https://www.google.com/maps/place/MFA+Safari+(Sportfondsen+Stichtse+Vecht+BV)/@52.1355556,5.0094349,15z/data=!4m7!3m6!1s0x47c671d039b0c637:0x12afdca362221fb9!8m2!3d52.1355556!4d5.0269444!15sCjdTYWZhcmkgYmFkIE1hYXJzc2VuYnJvZWssIEJpc29uc3Bvb3IgMjM2LCBNYWFyc3NlbmJyb2VrWjciNXNhZmFyaSBiYWQgbWFhcnNzZW5icm9layBiaXNvbnNwb29yIDIzNiBtYWFyc3NlbmJyb2VrkgEOc3BvcnRzX2NvbXBsZXiaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTlBObkp0Y0RoQlJSQULgAQA!16s%2Fg%2F1hm28j06f?coh=164777&entry=tt
https://www.google.com/maps/place/MFA+Safari+(Sportfondsen+Stichtse+Vecht+BV)/@52.1355556,5.0094349,15z/data=!4m7!3m6!1s0x47c671d039b0c637:0x12afdca362221fb9!8m2!3d52.1355556!4d5.0269444!15sCjdTYWZhcmkgYmFkIE1hYXJzc2VuYnJvZWssIEJpc29uc3Bvb3IgMjM2LCBNYWFyc3NlbmJyb2VrWjciNXNhZmFyaSBiYWQgbWFhcnNzZW5icm9layBiaXNvbnNwb29yIDIzNiBtYWFyc3NlbmJyb2VrkgEOc3BvcnRzX2NvbXBsZXiaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTlBObkp0Y0RoQlJSQULgAQA!16s%2Fg%2F1hm28j06f?coh=164777&entry=tt
https://www.google.com/maps/place/Bloemstede+223,+3608+TA+Maarssen/@52.1267272,5.0292518,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47c671d52a394b9b:0x15705fa6168f1bfc!8m2!3d52.126724!4d5.0337365!16s%2Fg%2F11bw403tdv?coh=164777&entry=tt
https://goo.gl/maps/HyMbvHAa6pqZmaHD6


 

Donderdag  
Gym voor senioren  
Warming-up, oefeningen en spel, aangepast aan ieders mogelijkheden en tempo.  
 
Dag:  Donderdag 
Tijd:  11.00-12.00 uur  
Kosten:  € 18,00 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: Hoornhofzaal, Zebraspoor 253a, Maarssenbroek 

 

Vrijdag  
Therapeutisch zwemmen  
Onder begeleiding van een fysiotherapeut oefeningen doen in verwarmd water. Voor allerlei 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat* en voor alle leeftijden. We doen oefeningen die ‘ op 
het droge’ veel meer energie kosten. Het warme water maakt licht, draagt het lichaam, 
ontspant en vermindert de pijn.  
*Klachten die zeer geschikt zijn voor therapeutisch zwemmen zijn onder andere reumatische klachten, 
artroseklachten, osteoporose en/of chronische pijnklachten. Twijfelt u of therapeutisch zwemmen 
geschikt is voor u? Neem dan contact op met MOmenz.  
 
Dag:  Vrijdag 
Tijd:  (1)12.15- 13.15 uur  

(2)13.15– 14.15 uur  
Kosten:  € 32,00 per maand 
Seizoen:  september t/m juni 
Locatie: Safari bad Maarssenbroek, Bisonspoor 236, Maarssenbroek 
 
 

https://goo.gl/maps/jrMw4x8K2wp5ubWT6
https://www.google.com/maps/place/MFA+Safari+(Sportfondsen+Stichtse+Vecht+BV)/@52.1355556,5.0094349,15z/data=!4m7!3m6!1s0x47c671d039b0c637:0x12afdca362221fb9!8m2!3d52.1355556!4d5.0269444!15sCjdTYWZhcmkgYmFkIE1hYXJzc2VuYnJvZWssIEJpc29uc3Bvb3IgMjM2LCBNYWFyc3NlbmJyb2VrWjciNXNhZmFyaSBiYWQgbWFhcnNzZW5icm9layBiaXNvbnNwb29yIDIzNiBtYWFyc3NlbmJyb2VrkgEOc3BvcnRzX2NvbXBsZXiaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTlBObkp0Y0RoQlJSQULgAQA!16s%2Fg%2F1hm28j06f?coh=164777&entry=tt

