NIEUWSBRIEF 2015 - 2
Sportdorp Evaluatie
De subsidieperiode van het project Sportdorp Ens is
bijna afgelopen. 1 september is het project officieel
ten einde. Maar we hopen ook daarna nog regelmatig
nieuwe sport in Ens te kunnen introduceren. Dit zal
wel iets minder vaak zijn dan de afgelopen tijd.

Natuurlijk is er voor alle deelnemers ook een hapje
en een drankje. Kom dus allemaal 3 juli naar
Schokkerhaven! Wanneer er slecht weer wordt
voorspelt wordt het 10 juli dus houdt onze website in
de gaten.

We hopen dat u ook allemaal even een paar minuten
de tijd neemt om de evaluatie in te vullen via;

http://www.sportdorp-ens.nl/evaluatie
Aan de hand van uw bevindingen gaan dan ook door!

Opentrainingen Tennis en Jeu de boules
Voor de vakantie organiseert Sportdorp Ens voor nog
2 sporten opentrainingen:
Als u alvast wilt oefenen voor de potjes Jeu de boules
in de vakantie kan u op maandag 22 en woensdag 24
juni terecht bij het Hofje van Ens. Daar worden dan
van 18.30 tot 20.00 uur Jeu de boules clinics
gegeven.

Slotevenement
Vrijdag 3 juli is er een groots slotevenement op
Schokkerhaven. Samen met Sportdorp Nagele wordt
er dag vol sport en spel georganiseerd op en om het
strand.
Vanaf 14.30 is er van alles te doen voor de
basisschooljeugd en alle bezoekers van het strand.
Onder andere beachvolleybal, flessenvoetbal, suppen,
uitwring estafette en andere strand en water spellen.
Vanaf 18.30
zijn er spellen
voor oudere
jeugd en
volwassenen.
Er is onder
meer muziek
en dans,
sloeproeien,
bubbleball.

Slaat u liever een balletje op de tennisbaan? Op
woensdag 1 juni kunt u van 20.00 tot 22.00 uur
terecht op de tennisbaan. Voor beide sporten geldt:
deelname is gratis!
Interesse om mee toe doen? Houd u brievenbus in de
gaten voor de flyer met het opgave strookje of stuur
een mailtje naar secretaris@svens.eu.

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

