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Zaterdag 15 tot 

en met 29 

september

Bewegen in 

Hoogkarspel

Een week onbeperkt 

deelnemen aan de 

groepslessen binnen 

en buiten

Zie 

groepslessenrooste

r op de website: 

www.bewegeninho

ogkarspel.nl

Sporthonk Hoogkarspel, 

Oosterwijzend 56A

Volwassenen Ontdek welke groepsles bij 

jou past en maak voor 1 

week gebruik van de 

groepslessensportpas. De 

kracht van de 

sportaanbieders is dat er 

trainingen zijn voor ieder 

op zijn/haar eigen niveau. 

Stuur even een e-mail 

waarin je aangeeft aan 

welke groepslessen je wilt 

deelnemen.

Mandy en Gerdy 

Imming

info@bewegeninhoogk

arspel.nl 

Zaterdag 15 tot 

en met 29 

september

Judoschool Cees 

Veen

Open judolessen 

voor iedereen

Zie rooster op de 

website 

http://www.katagu

ruma.nl/lesrooster.

html

Gymzaal de Brug, 

Boekert 5, Ooster-

Blokker

Gymzaal Ooster-Sluis, 

Stetse 26a, Grootebroek

Vanaf 2 jaar en 

maximale 

leeftijd is 

onbeperkt

Super leuk als je wilt 

deelnemen tijden de 

openlessenweek! Bel of e-

mail bij deelname.

Cees Veen

ceesveen@quicknet.nl 

of 0620993595

Zaterdag 15 tot 

en met 29 

september

Dindua Gym 

Enkhuizen 

Open gym- en 

yogalessen 

Zie rooster op de 

website 

www.dinduagym.nl

/lesrooster 

Gymzaal de Bonte Veer, 

Wielewaal 1, 1602 PV 

Enkhuizen

Kinderen (2-16) 

en 

volwassen voor 

de yoga (vanaf 

16 jaar) 

Wil je graag gratis 

deelnemen aan een open 

les? Stuur dan een mail 

naar 

esther@dinduagym.nl

esther@dinduagym.nl 
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Dinsdag 18 

september en 

zondag 23 

september

Toerclub 

Grootebroek

Toertocht fietsen 

door 

Westfriesland

Start 18 sept. om 

09:30 uur

Start 23 sept. om 

09:00 uur

Parkeerterrein van R17, 

Raadhuislaan 16, 

Grootebroek

Volwassen 

mannen

en vrouwen die 

het leuk vinden 

om te fietsen

De toerclub start in 

groepen van 12 personen 

o.l.v. 

een gediplomeerde 

wegkapitein van toerclub 

Grootebroek. De lengte 

van de tocht zal, 

afhankelijk van de 

samenstelling van de 

groepen, tussen de 50 en 

80 km zijn. Onderweg 

wordt een koffiestop 

gepland. Deelnemers 

dienen zelf voor een fiets 

te zorgen.

Peter Kaagman

Dinsdag 18 en 

25 september

Sportief 

Wandelen 

Stede Broec

Samen wandelen 19.00 uur 

verzamelen

Verzamelen bij 

Happy Days, 

Industrieweg 26a,  

Grootebroek

Iedereen die 

redelijk kan 

bewegen

Wil je aan de training 

meedoen? Kom dan langs! 

De kosten van de training 

zijn, inclusief de 

consumptie achteraf, € 

2,00 per avond.

J.D. Sandstra



Woensdag 19 

september

HV Excelsior Clinic Goalcha 

Handbal

Van 15:00-16:00 

uur

Handbalveld Excelsior, 

Raadhuislaan 6, 

Grootebroek

5 t/m 9 jaar GOALCHA is een nieuwe 

vorm van handballen. 

Bij  GOALCHA draait het 

allemaal om de GOALCHA-

bal. Een zachte bal met 

vele voordelen; geen angst 

voor de bal, makkelijk te 

vangen, makkelijk vast te 

pakken en het bevordert 

samenspel want stuiteren 

kan niet! Graag van te 

voren opgeven!

Jolanda Boon,

bjhboon@hotmail.com

Donderdag 20 

september 

BC de Flinters Open training vanaf 20:00 uur Sporthal de Kloet, 

Raadhuislaan 8, 

Grootebroek

Volwassenen Meespelen en 

kennismaken met 

badminton voor de jeugd. 

Opgeven is niet nodig.

Tim de Jonker,

info@bcdeflinters.nl

Zaterdag 22 

september

BC de Flinters Open training 09:00-12:00 uur Sporthal de Kloet, 

Raadhuislaan 8, 

Grootebroek

Jeugd Meespelen en 

kennismaken 

met badminton voor de 

jeugd. Opgeven is niet 

nodig.

Tim de Jonker,

info@bcdeflinters.nl

Zaterdag 22 

september

TTV A-Merk TafeltennisClinic 9:00 tot 10:00 uur

10:00 tot 11:00 uur

TTV A-Merk, 

Oosterblokker

 53, Ooster Blokker

groep 3,4,5 

vanaf 9 uur

groep 6,7,8 

vanaf 10 uur

De clinics zijn gratis. Batjes 

en balletjes zijn aanwezig. 

Vergeet niet je 

sportkleding en 

sportschoenen. 

Aanmelden: 

info@tafeltennisschoolwf.

nl

Paul Molenaar, 

info@tafeltennisschool

wf.nl 



Woensdag 

26 september

Vv Simokos Volleybalinstuif Groep 3, 4 en 5 om 

15.15 uur

Groep 6, 7 en 8 om 

16.30 uur

Sporthal de Flint, 

Princenhof 6, 

Bovenkarspel

Leeftijd 6 tot 12 De clinics zijn gratis. 

Opgeven kan via

 cmv@simokos.nl, 

binnenlopen kan ook

Santosh Mantel, 

cmv@simokos.nl 

Woensdag 26 

september

Schermclub 

Enkhuizen

Open training 18:30 uur TTV Olympia, de gouw 

11, Enkhuizen

Alle leeftijden 

vanaf 7

jaar

Iedereen kan binnenlopen. 

Iedereen kan even 

proberen en kijken wat 

schermen is. Er zijn geen 

kosten aan verbonden.     

Ger Ottevanger

Zondag 30 

september

Vv Simokos Volleybalinstuif 10:00 tot 12:00 uur Sporthal de Flint, 

Princenhof 6, 

Bovenkarspel

Leeftijd 8 tot 12 De clinics zijn gratis. 

Opgeven kan via

cmv@simokos.nl, 

binnenlopen kan natuurlijk 

ook.

Santosh Mantel, 

cmv@simokos.nl 

Zondag 30 

september

Vv Simokos Volleybal reunie 13:00 tot 18:00 uur Sporthal de Flint, 

Princenhof 6, 

Bovenkarspel

leeftijd 8 tot en 

met maximale 

leeftijd

Voor de reunie zijn 

natuurlijk alle leden, 

oud leden, betrokkenen en 

alle mensen die onze club 

willen leren kennen 

welkom!

Santosh Mantel, 

cmv@simokos.nl 


