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Eerste trainingen pakketten voorbij  
 

De eerste sporten van de pakketten gold, blue en 

pink zijn voorbij. Bij elkaar hebben 24 mensen 

deelgenomen aan de sporten   zumba, kickboksen en 

pilates.  

 

De pakketten gaan nu verder met yoga mild 55+, 

handboogschieten en met hardlopen (ook voor 

starters). Hierna komen de sporten nordic walking 

(door Ans Bakker), rugby en skeeleren (door Gerrit 

Buitenhuis) nog aan bod. 

 

Opgeven voor deze sporten kan nog steeds. Kijk voor 

meer informatie op onze site. 

 

 
 

Klik hier voor meer foto’s.  

 

 

Maak kennis met rugby! 
 

Zoals u in het stukje hierboven al kon lezen is rugby 

de derde sport van pakket blue. We kunnen alleen 

voor deze trainingen nog wel wat deelnemers 

gebruiken! 

 

Op 10, 17 en 24 april, 15 en 29 mei komen er 

trainers van de rugby club uit Zwolle trainingen 

geven.  

 

Rugby is een harde sport waar wat meer is 

toegestaan dan bij andere sporten. Het is de 

bedoeling om de bal over de lijn van de tegenstander 

te brengen.  Stil staan zit er bij rugby niet in! De 

sport staat bekend als een zeer dynamische sport en 

de  tegenstander zal er alles aan doen om de bal af 

te pakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altijd al een keertje kennis willen maken met rugby?  

 

Dit is u kans: 

Roep u vrienden, familie, dorpsgenoten of andere 

kennissen op om met u mee te gaan! 

 

Wilt u meer informatie over de sport rugby of bent u 

nu al zo enthousiast en wilt u meedoen? Kijk dan 

even op onze site. 

 

 
 

School actief 
 

Ook dit jaar gaan de basisschool leerlingen van groep 

3 t/m 8 uit Ens kennismaken met de sporten die we 

in Ens te kiezen hebben.  

 

Dit jaar krijgen de leerlingen onder schooltijd 

schaats-, volleybal-, gymnastiek-, tennis- en 

voetbaltrainingen.  

 

Voor ouders en geïnteresseerden volgt nog een 

digitaal informatieboekje.   

 

Meer weten? 
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot 

deze nieuwsbrief of het Sportdorp kun je altijd 

contact opnemen met:  

 

Marien van der Slikke:  

06-55768166  of voorzitter@sv-ens.eu 

 

Bart Maljers:  

06-53246892  of bart.maljers@carrefour.nu   

 

Ook kan je voor meer informatie terecht op:  

 

    www.sportdorp-ens.nl 
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