
Enk  
sport

sport jij mee in Enkhuizen?

Vrijblijvend

SPORT NAAR 
KEUZE!
LAGE PRIJZEN &
VRIJBLIJVEND.

WERK AAN
TECHNIEK
CONDITIE
KRACHT

GRATIS
PROEFLES. 
MELD JE 
NU AAN!



Gestopt bij je vereniging of doe je al jaren niet 
meer aan sport? Dit is je kans om alleen of 
samen met je vrienden in beweging te komen. 
Enkysport! is de Buurtsportvereniging van Enkhuizen en heeft als doel de 
sportdeelname van de jeugd en (jong)volwassenen te stimuleren! 
In tegenstelling tot verenigingsport kun je via de buurtsportvereniging 
vrijblijvend en voor een laag tarief sporten naar keuze. 

Volleybal
Vereniging
Madjoe

Schermclub
Enkhuizen

Stichting
Welzijnswerk
Enkhuizen

Zeilschool
Enkhuizen

RSG
Enkhuizen

Gemeente
Enkhuizen

Team
Sportservice
West-
Friesland

Gymnastiek
vereniging
Vek-Wik

The Gym
Enkhuizen

Zijn een samenwerking aangegaan, waarbij een sportief, uitdagend 
en afwisselend sportaanbod is samengesteld. Ben je nieuwsgierig? 
In deze folder lees je het nieuwste aanbod. Deelnemen kan vanaf 13
mei. Let op; deze datum kan per vereniging verschillen. 

Meer informatie en aanmelden kan via jouw.teamsportservice.nl/
west-friesland/Enkysport/  

Wij hopen jou natuurlijk terug te zien, veel sportplezier! 

Maandag
18:00 tot 19:30
12 t/m 18 jaar

Dinsdag
17:00 tot 18:00
9 t/m 12 jaar

Samen met anderen sporten in een 
team? Werken naar hetzelfde doel? 
Volleybalvereniging Madjoe biedt dit 
binnen en buiten!

Beachvolleyballen is werken in het zand, 
plezier maken met je teamgenoten en 
tegenstanders en daarnaast genieten van 
het weer. Lijkt dit je wat? Kom dan een 
proefl es mee doen!

Sportpark
het Rietbos

de Gouw
11e, 1602 DN
Enkhuizen

Kennismakingsprijs
Acht volleyballessen

voor maar €10!!

Samen 
sporten met
plezier

Verbeter
je
techniek

Lekker
sporten in 
het zand

Samen 
spelen met
je vrienden

Genieten
van
de zon

Volleybal
vereniging
Madjoe

wanneer waar



Maandag
Fitness vanaf 12 jaar 
09:30 tot 21:30

Dinsdag
Fitness vanaf 12 jaar 
09:30 tot 21:30

Jeugdboksen  
18:15 tot 19:15

Boksen   
19:00 tot 20:30
Zumba dance 
20:00 – 21:00

Woensdag
Fitness vanaf 12 jaar 
09:30 tot 21:30

Jeugdboksen 
(ouder/kind)  
18:15 tot 19:15

Kickboksen  
19:30 tot 20:30

Dames only (fi t)Boksen 
20:30 tot 21:30

Donderdag
Fitness vanaf 12 jaar 
09:30 tot 21:30

Boksen   
19:00 tot 20:30

Vrijdag
Fitness vanaf 12 jaar 
09:30 tot 21:30

Zaterdag
Fitness vanaf 12 jaar 
10:00 tot 14:00

Zondag
Fitness vanaf 12 jaar
10:00 tot 14:00

wanneer

Boksteam 
Vargas & 
The Gym 
Enkhuizen

Bij Boksteam Vargas is er veel aandacht 
voor de jeugd. Plezier en samenwerking 
in combinatie met sport en spel is 
belangrijk in de lessen. Wij werken aan 
techniek, conditie en zelfvertrouwen.
Kom sporten met Boksteam Vargas!

Topaanbieding!
10 x sporten

voor €10

Gratis proefl es.
Meld je nu aan!!

The Gym 
Enkhuizen 
& Boksteam 
Vargas 

Het witte hert 
12, 1601 MJ 
Enkhuizen

Kennismakingsactie
€10 per maand 

onbeperkt sporten

waar

THE GYM

ENKHUIZEN
FITNESS | BOKSEN | ZUMBA | STEPS

Ontspannen 
door
inspanning

Sporten 
met 
plezier

Overwin
je
Onzekerheid

Bouw
conditie 
op

Raak je 
energie
kwijt

Dinsdag
16.00 tot 17.00
8 t/m 10 jaar

17.00 tot 18.00 
11 jaar en ouder

Gymvereniging Vek-Wik biedt weer 
Freerunning aan! Spring, duik en vlieg 
over obstakels, ervaar de kick en verleg 
je grenzen. In een uitdagende en veilige 
sfeer leer je spannende nieuwe trucs 
waarmee je zelfs letterlijk tegen de 
muur kunt lopen. 

Wow. 40% korting!!
€40 voor eerste zes 
maanden lidmaatschap

Twee gratis
proefl essen. 

Ontdek nu hoe leuk 
deze sport is!

Gymzaal 
De Bonte Veer

Wielewaal 1,
1602 PV
Enkhuizen

Kennismakingsactie
 €10 voor een
zesrittenkaart

Toon je 
kunsten altijd 
en overal, 
ook buiten de 
gymzaal

Verleg je 
grenzen

Freerunning 
Vek-Wik

Ontwikkel
zelf-
vertrouwen

Vergroot je
behendigheid

Train je 
kracht, 
inzicht, focus 
en creativiteit

wanneer waar



Elke woensdag
15 mei t/m 10 juli
18.30 tot 20.00 uur
10 t/m 14 jaar

Maandag 20 mei
18.30 tot 20.00 uur
10 t/m 14 jaar

Maandag 20 juni
18.30 tot 20.00 uur
10 t/m 14 jaar

Maandag 17 juni
18.30 tot 20.00 uur
10 t/m 14 jaar

Schermen is een complete, sierlijke, 
snelle, veelzijdige, tactische vechtsport, 
waarbij zowel het lichaam, als wel de 
geest moet worden gebruikt. Je bent 
individueel bezig en het is de kunst 
van het raken, zonder zelf geraakt te 
worden.

Kennismakingsprijs!!
€10 voor 12 keer

schermen

Schermclub

De Gouw 11e,
1602 DN
Enkhuizen

Schermclub
Enkhuizen

wanneer waar

De drie wapens van 
het schermen. Kom jij 

ze ontdekken?

Zondag
10:30 tot 13:00
8 t/m 12 jaar

Zondag
13:00 tot 15:30
13 t/m 18 jaar

Wij dagen jou uit om te spelen 
met wind en water. Lijkt het 
jou leuk om te leren zeilen en 
surfen. Bij Zeilschool Enkhuizen 
kan het allemaal. Wij bieden 
lessen aan vooral gericht op 
FUN.

Zeilschool
Enkhuizen

Kooizandweg 
6, 1601 LK
Enkhuizen

Houd jij van een 
uitdaging?

Wij dagen jou uit! 
6 zeillessen a 3 uur 

voor maar €10

Bevordert
Zelf-
standigheid

Stimuleert
Zelf-
redzaamheid

Omgaan met
elementen
van het weer

Lekker in de
buitenlucht
en zon

Optimale
ontspanning

Zeilschool
& strand-
paviljoen
Enkhuizen

wanneer waar

Floret

Degen

Sabel



KIJK VOOR MEER INFO 
EN AANMELDEN OP:
https://jouw.teamsportservice.nl/
west-friesland/enkysport/

Enk  
sport

sport jij mee in Enkhuizen?


