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Open Trainingen 
 
Doet u ook mee? 
 
De volleybal organiseert op donderdag 12 juni de 
laatste Ensyfair volleybal Prep training. De Tennis 
heeft op woensdag 11 juni en woensdag 25 juni nog 
een open training. Kom dus die sporten gewoon een 
keer vrijblijvend proberen. Meld wel even dat je komt 
via Facebook of e-mail of onze eigen site 
 

 
Programma’s in volle gang 
 
Zaterdag as. zijn de laatste lessen Yoga en Zumba. 
Na de vakantie gaat de ene groep verder met 
Mountainbiken en de andere met Latin Aerobics. 

�

 
Het enthousiasme van de deelnemers is tijdens de 
lessen duidelijk zichtbaar en die hebben wij natuurlijk 
vastgelegd op de gevoelige plaat! 

 
MEER FOTO’S VINDT U HIER
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De volleybal organiseert op donderdag 12 juni de 
training. De Tennis 

heeft op woensdag 11 juni en woensdag 25 juni nog 
een open training. Kom dus die sporten gewoon een 
keer vrijblijvend proberen. Meld wel even dat je komt 

 .   

 

Zaterdag as. zijn de laatste lessen Yoga en Zumba. 
Na de vakantie gaat de ene groep verder met 
Mountainbiken en de andere met Latin Aerobics.  

 
is tijdens de 

wij natuurlijk 

 
U HIER 

Kennismaken met 
Mountainbike of Aerobics
 
Voor diegene die interesse heeft 
aan 5 lessen mountainbiken
5 lessen Latin Aerobics van programma 2 
nog de mogelijkheid om daar vanaf zaterdag 1
september mee te starten voor 
 
Sportdorp-Ens op de E
 
Sportdorp Ens kom je ook tegen in de mooiste week 
van Ens, de Ensyfair. Op Ensyfair
komen BMX Crossen op de nieuwe baan op het 
Feestweek terrein. De wedstrijd begint om 15.00 uur 
en daarna gaan we met het hele dorp Nederland
Australie kijken in de Feesttent! 
 

 
En tijdens de doeavond kun je bij ons komen 
stokkenvangen. 
 
 
Meer weten? 
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot 
deze nieuwsbrief of het Sportdorp 
contact opnemen met: 
 
Marien van der Slikke: 
06-55768166  of voorzitter@sv
 
Bart Maljers:  
06-53246892  of bart.maljers@carrefour.nu
 
Ook kan je voor meer informatie
 
    www.sportdorp

met 
Mountainbike of Aerobics? 

or diegene die interesse heeft om nog mee te doen 
5 lessen mountainbiken van programma 1, of de 

5 lessen Latin Aerobics van programma 2 bieden we 
nog de mogelijkheid om daar vanaf zaterdag 13 

mee te starten voor € 15,-. 
Ens op de Ensyfair 

Sportdorp Ens kom je ook tegen in de mooiste week 
van Ens, de Ensyfair. Op Ensyfair-woensdag kun je 
komen BMX Crossen op de nieuwe baan op het 
Feestweek terrein. De wedstrijd begint om 15.00 uur 
en daarna gaan we met het hele dorp Nederland-

lie kijken in de Feesttent!  

 
En tijdens de doeavond kun je bij ons komen 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot 
deze nieuwsbrief of het Sportdorp kun je altijd 
contact opnemen met:  
Marien van der Slikke:  

voorzitter@sv-ens.eu 

bart.maljers@carrefour.nu   
Ook kan je voor meer informatie terecht op:  

www.sportdorp-ens.nl 


