KONINGSGROET
Tussen 8:00 en 11:00 uur wordt er een koningsgroet namens dorpsbelang en BioRomeo
bij u thuis bezorgd. Vergeet dit heerlijke presentje niet binnen te halen!

PUZZELSPEURTOCHT
De gehele dag is er de mogelijkheid om de enige echte puzzelspeurtocht door ons
prachtige dorp Ens te lopen. Daarbij kunnen de kinderen uit het dorp tijdens het lopen
van de puzzelspeurtocht mede georganiseerd door SVA een pakje drinken to go
ophalen tussen 11:00 en 14:00 uur buiten bij de Spar. Heb jij de Puzzelspeurtocht
succesvol afgerond? Dan valt er voor de uitgelote winnaar ook nog eens een leuke
prijs te winnen!

KONINGSDAG ONLINE PUBQUIZ
Om deze feestelijke dag goed af te sluiten hebben JOEK, Café ’t Pleintje, FP Video,
Peter Bruines en Dorpsbelang de handen in één geslagen en hebben wij een super
toffe online Pubquiz opgezet. Deze wordt op een ludieke manier gepresenteerd door
Antoon Ziel en Hans Heijen.
Wilt u meer informatie over de activiteiten en over hoe u corona-proof kunt
deelnemen lees dan nog even verder in de Baanbreker of kijk op de website van
Dorpsbelang: www.ens-nop.nl

HANG JE VLAG UIT
Om dit jaar het dorp een extra gezellige
uitstraling te geven gaan wij de kern van
het dorp wat extra aankleden. Ook willen
wij graag aan onze inwoners vragen om hier
aan mee te werken door zelf ook de vlag uit
te hangen.
Samen maken we er een mooie dag van!
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Corona-proof deelnemen

Met al deze activiteiten is het natuurlijk super leuk om hier aan deel te nemen wel
willen wij benadrukken dat het van belang is dat we met zijn alle de
coronamaatregelen in acht nemen wat deze op dat moment dan ook zijn. Dus wil je
mee doen met de puzzelspeurtocht doe dit dan met het op dat moment toegestane
aantal mensen en mocht je bekenden tegenkomen tijdens de wandeling voorkom dan
groepsvorming en houdt 1.5 meter afstand.

Online koningsdag pubquiz

Natuurlijk kan je de pubquiz alleen of samen met je huishouden spelen maar niks is zo
leuk als samen met jouw vriendengroep mee doen. Nou hebben wij een manier
bedacht waarop jij dit op een veilige manier kan doen. Hier onder leggen we uit hoe
dit werkt:
Stap 1
Zorg dat je biertje/wijntje/frisje binnen hand bereik is
Stap 2
Ga naar www.ens-nop.nl en start de pubquiz
Stap 3
Start een video groepsgesprek op met je vriendengroep via een ander tabblad (Google
Meet, Skype, Teams, Zoom etc.)
Stap 4
Spreek onderling af wie de antwoorden bij gaat houden en deze uiteindelijk gaat
mailen naar dorpsbelangens@hotmail.com
Stap 5
Begin gezellig aan de pubquiz en zorg dat je goed gehydrateerd blijft!
Heb je de pubquiz succesvol afgerond? Stuur dan voor woensdag 28 april 12:00 uur al
jouw antwoorden op naar dorpsbelangens@hotmail.com en wie weet ben jij de
winnaar. Indien er meerdere winnaars zijn doen we alle namen in de pot en gaan we
lootje trekken. Op vrijdag 30 april maken we de uitslag bekend via onze
facebookpagina!
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