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 VAN HET BESTUUR 
 

Van de voorzitter 
 
Terugblik ALV 
 
De voorbereiding van de ALV verliep wat rommelig, temeer ik in het ziekenhuis lag. Maandag mocht ik naar 
huis en woensdag was de vergadering, en het bestond in mijn wereld niet dat ik wél aanwezig zou zijn maar 
niet de vergadering zou leiden, dus maakte ik geen gebruik van het aanbod van Lucien. 
Ik opende de vergadering met het excuus dat er dit jaar geen powerpoint was met mooie plannen en 
ideeën, maar dat we ons elke dinsdag, donderdag en zaterdag gelukkig mogen prijzen met de verniewde 
accommodatie, iets waar we vorige ALV een beetje het startsein voor hadden gegeven. Exact 160 dagen 
later presenteerde we on programma Bouwen aan de Basis, en het fysieke gedeelte van wat betreft de 
sportvelden is reeds gerealiseerd. Verder was het verste nieuws dat F3 die avond ook kampioen is 
geworden, dat is nummer NEGEN dit veldseizoen! 
 
Na goedkeuring van agenda, verslag ALV 2016 en jaarverslag 2016/2017 nam penningmeester Lucien het 
woord. 2016-2017 zag er goed uit met een plus van zo’n 4 duizend euro, met name door de goede oud-
papier prijs en een succesvolle potgrondactie. De kascontrole commissie bestaande uit Wouter van 
Leeuwen en Jenny van Barneveldt stelde de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, 
wat door de vergadering met applaus werd bekrachtigd. Martijn van Vliet vervangt Wouter in de kascontrole 
van volgend jaar.  
 
Een korte discussie volgende over het rookbeleid bij ODO, waar het feitelijk alleen op het terras is 
toegestaan. Opgemerkt werd dat het waarschijnlijk toch binnen een x aantal jaar wettelijk verboden wordt 
op sportaccommodaties, en de vraag is dus of ODO voor de troepen uit moet lopen. Het beeld ontstond dat 
de hoeveelheid dat er nu gerookt wordt bij ODO niet echt heel hinderlijk is, maar wel ongewenst, zeker 
richting onze jeugdleden. De melding bij binnenkomst van de accommodatie zet rokers al aan het denken, 
en bereikt nu al dat er meer net buiten het terrein gerookt wordt. Bij een totaal verbod zullen rokers zich 
toch vaak nabij de ingang opstellen, en de vraag is of dát dan wenselijk is. Andere suggesties zijn om het 
zeker niet te gaan koppelen aan tijden (net als alcohol)  of om het in samenspraak met omliggende 
verenigingen te doen. Het bestuur gaat met de input aan de gang en komt terug met een voorstel.  
 
Toen was het tijd voor de bloemen. Er traden 3 bestuursleden af: Christine Kaandorp, Erik Scheffers en 
Bram Hanemaaijer. Vanaf deze plaats nogmaals dank voor jullie inzet. Volgens de agenda werden Rob van 
der Hak en Marjan Pols benoemd, en per acclamatie werd Erik Passchier benoemd tot secretaris.  
Bloemen waren er ook voor Pien van der Meer en Willem van Vliet, die afscheid namen van de 
kledingcommissie. De uitschieter – de aanmoedigingsprijs voor vaak minder goed zichtbare vrijwilligers die 
doorgaan met hun taken – ging dit jaar naar de KC.  
 
 
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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Vanwege de enorme hoeveelheid werk die Kees van der Vaart dit jaar heeft gedaan in het kader van 
Bouwen aan de Basis konden wij niet anders dan Kees de superuitschieter te geven. En vol gas te 
promoten om op Kees te stemmen in de Clubhelden verkiezing.  
 

 
 
 
De rondvraag, die abusievelijk niet op de agenda stond maar uiteraard wel werd gedaan leverde drie 
punten op.  
 
Ten eerste werd er gevraagd om klap-scorebordjes voor de velden zonder elektronisch scorebord. Ten 
tweede om een markering thuis/uit per dugout. Beide gaan we regelen.  
 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
https://rotterdam.clubheld2017.nl/#did7615
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De afrastering om te hoofdveld blijft een discussiepunt, vooralsnog vind het bestuur het qua 
kostenoverweging en vanuit het oogpunt dat het optisch wordt ervaren als 1 terrein het niet wenselijk een 
draadwerk te plaatsen.  
Iedereen bedankt voor zijn komst en inbreng. De vergadering was kort maar krachtig (45 minuten). 
Groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl 
06-24272330 
 
 
Stem op Kees als Clubheld van de Amateursport 
ODO heeft Kees van der Vaart genomineerd in de verkiezing Clubheld van de Amateursport. De combinatie 
van de omvang en diversiteit van de zijn vrijwilligerstaken en de inventiviteit waarmee deze worden 
uitgevoerd zijn voor ODO absoluut de belangrijkste redenen voor de nominatie. Binnen ODO is oud-
voorzitter van de vereniging Kees momenteel actief als vrijwilligerscoördinator en als voorzitter van de 
Stichting ODO Accommodaties speelt hij een cruciale rol in de het beheer en renovatie van ons complex. 
Kees was begin jaren negentig de persoon die als eerste het beheer van de accommodatie van de 
gemeente naar de stichting verschoof. Dit pionieren van het eigen beheer en de daarbij horende 
verantwoordelijkheid is momenteel uitgegroeid tot de standaard voor alle verenigingen in de gemeente. Ook 
in de organisatie van het Oud-papier, dat Kees tot op de dag van vandaag coördineert, was het door Kees 
toedoen dat er kraakwagens geïntroduceerd werden (in plaats van aanhangwagentjes achter 
personenauto’s). Dat scheelt ODO en MVV veel tijd en kromme ruggen. 
Naast zijn werkzaamheden voor ODO is Kees ook een drijvende kracht achter de buurtpreventie Maasland, 
alwaar hij ook voorzitter is. En zo maakt de buurtpreventie dan weer gebruik van de ODO kantine voor 
trainingen, want Kees is uitgesproken voorstander van het zoveel mogelijk delen van de voorzieningen met 
zo veel mogelijk maatschappelijke organisaties. Tijdens de bouw van de Lentiz sporthal sprak Kees namens 
de Stichting ODO Accommodaties met de school af dat zij op de ODO-velden mogen sporten en de 
stichting de verhuur regelt van de Lentiz sporthal aan ODO en andere sportverenigingen.  
Tot slot is Kees voorzitter van de stichting Klein maar dapper Maasland. De stichting heeft ten doel om 
minderbedeelden in Maasland te ondersteunen, in het bijzonder de jeugd en senioren, alsmede lokale 
culturele projecten en initiatieven in Regio Maasland te financieren en te ondersteunen. Momenteel zijn er 
vanuit die stichting ideeën om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een perspectief te bieden door 
ingezet te worden voor het onderhoud van de ODO kantine.  
We hopen de veelzijdigheid, de omvang en de inventiviteit voldoende uiteengezet te hebben om u er van te 
overtuigen om op Kees te stemmen. Hij verdient het! En als Kees het verdient, dan verdient ODO mogelijk 
ook de 10.000 euro die aan deze prijs verbonden is. Kortom, Stem Op Kees! 
Namens het bestuur, Jaap 
 
 
 
 
 
  
 

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
https://rotterdam.clubheld2017.nl/#did7615
https://www.buurtpreventie-maasland.nl/over/stichting-buurtpreventie-maasland
http://kleinmaardappermaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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ALGEMEEN 
 
. 
 
PUPILLENMIDDAG! 
 
 PUPILLENMIDDAG! 
 
Op vrijdag 20 oktober in de herfstvakantie is 
het alweer zover: De Pupillenmiddag! Op 
deze middag gaan alle pupillenteams hun 
eigen bord verven voor in de zaal! Ook zullen 
ze een speurtocht gaan doen! Opgeven is 
hiervoor niet nodig, maar afmelden WEL! 
Het is van 13:30u tot ongeveer 16:00u in de 
ODO-kantine.                         
 
Dus even in het kort:  
Wanneer: Vrijdag 20 Oktober 
Hoelaat: Van 13:00u tot ongeveer 
16:00u 

Wie:  Kangoeroes, F, E & D!  
Waar:   In ODO-Kantine ‘De Punt’ 
 
Afmelden kan door te mailen naar 
AC@odomaasland.nl of stuur even een 
appje naar Martijn: 06-81234735                         
 
Wij hebben er al heel veel zin in! Tot vrijdag 
20 oktober!                         
De AC 
 
 
 
 

 

 

http://www.hwh-accountants.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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UITSLAGEN 
 

Donderdag 12 oktober 2017 

ODO 4 - DES (D) 5 11-20 
    

Zaterdag 14 oktober 2017 

DVS '69 1 - ODO 1 18-16 ALO A1 - ODO A1 8-8 ONDO (G) E3 - ODO E1 5-2 

DVS '69 2 - ODO 2 12-14 ODO A2 - KCR A3 9-9 ODO E3 - Phoenix E5 2-1 

ODO 3 - Twist 3 16-15 ODO B1 - Weidevogels B2 11-4 ONDO (G) F1 - ODO F1 7-7 

DES (D) 8 - ODO 5 6-14 ODO D3 - NIO D1 15-4 
  

 
 
 
 
 
 

JARIGEN 
 
Van harte gefeliciteerd namens alle ODO-ers ! 
 
7 oktober  Nina Verboon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kpmaasland.nl/
http://www.hwh-accountants.nl/
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TECHNISCHE ZAKEN 
 
 
Trainen in de zaal 
Vanaf dinsdag 17 oktober gaan we al weer in de zaal trainen. Onderstaand het eerste overzicht met de 
tijden. Laat spoedig weten als niet lukt om op de aangegeven tijd trainen te geven. Dit schema is altijd terug 
te vinden op www.odomaasland.nl onder korfbal > trainingsschema. 

 
 
 
 
 

http://www.odomaasland.nl/
https://www.odomaasland.nl/2017/08/27/trainingstijden-2/
http://www.buijnink.nl
http://www.biesheuvelsport.nl/
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Zoals meestal in de eerste weken van de zaalperiode zijn er wat wijzigingen door vakanties, 
oefenwedstrijden enzo. Dit jaar is dat niet anders, daarom oplet voor de afwijkingen op bovenstaande 
schema tot aan de start van de competitie.  
 
Dinsdag 17 oktober 
In de herfstvakantie trainen alle ploegen één keertje. Alle ploegen trainen volgens het bovenstaande 
schema. Verzoek aan de trainers om deze gelegenheid te gebruiken en daarmee de gehuurde zaal niet 
leeg te laten staan. 
 
Woensdag 18 oktober 
In verband met de herfstvakantie geen trainen voor de F 
 
Donderdag 19 oktober 
In verband met de herfstvakantie geen trainen voor alle ploegen.  
 
Zaterdag 21 oktober 
Trainen voor ODO 1+2 om 15:00-17:00 in de Hofstede 
 
Dinsdag 24 oktober 
Geen wijzigingen 
 
Donderdag 26 oktober 
Voor de Haagse korfbaldagen speelt ODO1 om 19:40 thuis tegen Phoenix. En om 21:00 Dijkvogels-Alo. De 
training van ODO B1/B2 is dan voor een keertje op woensdag 25/10 om 19:00. De training van ODO 2 
vervalt. De D1+D3 zullen iets eerder moeten stoppen donderdag. 
 
Zaterdag 28 oktober 
Oefenwedstrijd voor ODO 2 om 17:00 in de Hofstede. Haagse korfbaldagen voor ODO 1+A1 uit. 
 
Dinsdag 31 oktober 
Voor de Haagse korfbaldagen speelt ODO 1 om 19:40 thuis tegen Dubbel6. En om 21:00 Daniaden-Valto. 
De training van de A1/A2 en ODO 2 is dan op woensdag 1 november in de Lentiz hal. A1+A2 om 19:00 en 
ODO 2 om 20:15. De C1+C2 zullen iets eerder moeten stoppen dinsdag. 
 
Donderdag 2 november 
Geen wijzigingen. 
 
Zaterdag 4 november 
Oefenwedstrijden voor de meeste team. Overzicht volgt. Eerste training Kangoeroes in de Hofstede. 
Zaterdag 11 november 
 
Eerste competitieronde. Conceptprogramma nog niet bekend. 
André 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.ntk.nl
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SENIOREN & JUNIOREN 

 

Van de wedstrijdsecretaris  
 

Het veldseizoen is voorlopig weer afgelopen. De komende week gaan we weer in de sporthal trainen.  
De selectie en de A1 gaan mee doen met de haagse korfbaldagen . en het 1e en de D1 doen ook mee met 
de ZHcup. Op zaterdag 4 november spelen alle teams een oefenwedstrijd. Als je nu al weet dat je er een 
keer niet bent dan graag alvast door geven zodat ik op tijd andere mensen kan regelen. 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
senioren@odomaasland.nl 
 
 

Wedstrijdverslagen 

DES (D) 8 - ODO 5 (6-14) 

ODO 5 blijft ongeslagen kampioen!! Het kampioenschap was vorige week al binnen gehaald door ODO 5 
door de directe concurrent voor de 2e keer te verslaan en ODO 5 door niemand meer in te halen was. Er 
moest echter nog één wedstrijd gespeeld worden tegen DES 8, waar op 30 sept met 18-15 van gewonnen 
werd. ODO 5 wilde maar al te graag ongeslagen blijven, dus wist het wat hen te doen stond. Kwam de 
regen vorige week nog met bakken uit de hemel, vandaag werd er met een heerlijk najaarszonnetje op de 
bol aan de wedstrijd begonnen. Met Janny en Diana intussen als vaste dames naast Vera en Celine in de 
basis werd de eerste aanval gespeeld door Janny, Vera, JP en Wouter. Met flinke verdedigende druk werd 
DES van scoren afgehouden en wist Wouter na een minuut of drie de score te openen. Janny en Nathan 
zorgden ieder met twee treffers voor een 0-5 tussenstand halverwege de eerste helft. DES had het nog 
steeds moeilijk met de druk die hen opgelegd werd, waardoor er nog steeds een 0 voor hen op het bord 
stond. Deze zou er bij het rust signaal van scheidsrechter den Besten nog staan. ODO 5 had toen de score 
al opgevoerd tot acht met doelpunten van Wouter, Bram en Diana. Na de thee bleef ODO 5 de druk er vol 
ophouden. Er waren bij het praatje in de rust met coach Bram blijkbaar afspraken gemaakt over het eerste 
tegendoelpunt, want men bleef strak verdedigen. Margo, die halverwege de eerste helft het veld betrad voor 
Vera, wist als eerste na de thee de korf te vinden. Na 43 minuten spelen was het dan eindelijk zover dat ook 
voor DES de 0 van het bord verdween. Ik begreep dat Bram dit een rondje ging kosten. De marge van 
negen werd weer in dezelfde minuut hersteld door het doelpunt van Celine en Nathan maakte er tien van. 
Langzaam maar zeker sloop er toch wat nonchalance in het spel van de kampioenen, waardoor DES meer 
kansen kreeg en in de gelegenheid gesteld werd om meerdere schoten per aanval te nemen. Na de periode 
van wat grappen en grollen werd het laatste kwartier weer serieus gekorfbald door ODO 5 en de druk weer 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.nexans.nl/
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opgevoerd in de verdediging. DES wist hierdoor nog maar één maal te scoren, terwijl ODO 5 met de 
doelpunten van Janny en Diana de eindstand op 6-14 zette. ODO 5 haalt met deze overwinning het 
maximaal aantal punten en is de terechte najaar kampioen. Het veldseizoen zit er nu op en gaan we 
toewerken naar de zaalcompetitie. Hierin treffen we in Twist 6 en AVANTI 9 twee bekenden uit de 
veldcompetitie. VALTO 6 is ook weer van de partij en Excelsior 6, WION 5 en DES 7 zijn de andere 
tegenstanders. Eerst even genieten van een korfbal loze periode en dan zullen we zien wat het zaalseizoen 
ons brengen gaat. Arno van Leeuwen.  

ALO A1 - ODO A1 (8-8) 

Zaterdag 14-10 stond de wedstrijd ALO A1-ODO A1 op het programma. Om 10:15 vertrokken we dan ook 
met z'n allen naar Den Haag of 'de bosjes van Pex' zoals Ils dat zou zeggen en namen we de zon en het 
mooie weertje mee. Allereerst wil ik namens het hele team Jim, Daniëlle en Bart bedanken voor het invallen 
want zonder jullie hadden wij het niet gered! Na het praatje van Erna, waarin we met zijn allen de afgelopen 
weken hebben besproken en tot de conclusie kwamen dat we meer plezier moesten maken na de 2 
verloren wedstrijden en dat we weer moesten gaan geloven in onszelf, en in het team, begonnen we aan de 
warming-up, het inschieten etc. Totdat bekend werd dat er geen scheidsrechter aanwezig was. Het verliep 
dus een beetje chaotisch en we wisten niet zo goed waar we aan toe waren. Op dat moment zeiden we 
tegen elkaar dat we ons moesten blijven focussen op de wedstrijd en ons niet van de wijs lieten brengen. 
Toen er uiteindelijk een scheidsrechter geregeld was konden we beginnen aan de laatste wedstrijd op het 
veld dat hopelijk een mooie afsluiting was voor we de zaal in gaan. We begonnen wat moeizaam, we 
speelden na een lange tijd weer op een groot veld en daar hadden we toch wat moeite mee. Maar gelukkig 
kwamen we toch op stoom en pakten we de voorsprong op. Waarna een periode volgde met weinig goals 
bij beide teams. We werden dicht op verdedigd en maakten daardoor veel fouten vooral op aanvallend 
gebied. Verdedigend ging het namelijk super goed. In de rust werd ons dan ook verteld dat we ons koppie 
erbij moesten houden en het spel wat slimmer moesten spelen. ALO speelde wat chaotisch en wij lieten ons 
daar in meeslepen, wat natuurlijk zonde is. Zoals altijd heeft iedereen goed naar Erna geluisterd en kwamen 
we op een voorsprong van 4-7! Helaas konden we dit niet vasthouden, aanvallend ging het niet zo lekker en 
ALO kwam toch tot scoren. Ondanks dat blijven we met z'n allen doorvechten en hebben we toch nog een 
puntje weten te pakken. Het voelde gister als een punt 'verloren' maar laten we het positief bekijken: beter 1 
punt dan géén punt! Vanaf deze week gaan we de knusse, warme en gezellige zaal weer in en hoop ik op 
een vervolg van positiviteit en gewonnen wedstrijden. Op 28 oktober spelen wij een toernooi van 3 
wedstrijden aan het eind van de middag/ begin van de avond. We zouden het leuk vinden als er zoveel 
mogelijk ouders komen kijken om ons te supporten! Dinsdag gaan we weer trainen en het volgende 
wedstrijd verslag mag Pepijn schrijven!   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.hwh-accountants.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 

Van de wedstrijdsecretaris  
 

De laatste veldwedstrijd van 2017 
 
Afgelopen zaterdag speelden alleen B1 en D3 nog een (inhaal)wedstrijd. Beide teams waren vorige week al 
kampioen geworden, maar ook deze wedstrijd werd door zowel B1 als D3 afgesloten met een ruime 
overwinning. Zo doen kampioenen dat! 
 
Zaterdag speelt alleen B3 nog een (inhaal) wedstrijd. Er zijn een aantal spelers afwezig i.v.m. 
herfstvakantie, dus ik heb een beroep gedaan op een aantal invallers. Ik hoop dat jullie allemaal kunnen. Zo 
niet, laat het mij z.s.m. weten. 
 
En dan is het echt helemaal klaar op het veld voor dit jaar. 

Tot in de zaal!! 

 
Helen (06-24912423) 
aspiranten@odomaasland.nl 

 

 
Wedstrijdprogramma zaterdag 21 oktober 

  

3457 ONDO (G) B5 - ODO B3 Aanvang 11:00 

Heren Ivo, Jasper Vertrek 10:10 

Dames Femke, Laura P, Nina S Chauffeurs Laura P, Nina S, Jasper 

Reserves 
Jordi, Karlijn P, Kevin, Milou P, Toine 
W 

Veld 1cK40 

Afwezig Gijs, Dustin 
Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-
Gravenzande 

  

 
 
 
 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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PUPILLEN E &  F 
Van de wedstrijdsecretaris  

 
Afgelopen zaterdag was voor de meeste teams de laatste wedstrijd van het veld dit jaar. Alleen as zaterdag 
speelt de f2 nog een inhaalwedstrijd. 
Op zaterdag 4 november wordt er geoefend . Als je nu al weet dat je er een keer niet bent geef dit dan al op 
tijd door. 
 
Hele fijne vakantie ! 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 21 oktober 

  

ODO1024 ODO F2 - Avanti (P) F2 Aanvang 10:00 

Coach Ronald Aanwezig 09:30 

Heren Benjamin, Tijn Scheidsrechter Jaline 

Dames Juliette, Robin Veld 
 

Afwezig Jenny, Fleur B 

  

 
 

Wedstrijdverslagen 
 

ODO E2 - Excelsior (D) E2 (11-4) 

In de uitwedstrijd tegen Excelsior kwamen jullie al erg snel op een grote achterstand (9-3 bij rust). Dit kwam 
vooral omdat Excelsior met scherp schoot en jullie er een beetje achter aan renden. Uiteindelijk een hele 
spannende wedstrijd waarin jullie van 9-3 achter naar 12-13 winst gingen!! Dus, ik was vooral erg benieuwd 
of jullie na het behalen van het kampioenschap tegen VEO, de oefenstof van de trainingen goed terug lieten 
zien en natuurlijk wilden winnen! Wat heb ik staan genieten langs de lijn....jullie kregen het voor elkaar om 
Excelsior zo onder druk te zetten, dat ze er in de 1e helft bijna niet aan te pas kwamen. Door heel goed 
druk te zetten kregen we heel veel balbezit en ook dit keer schoten jullie net zoals tegen VEO met scherp. 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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De ballen vlogen er in! Het werd nog een klein beetje spannend toen Excelsior terugkwam van 4-0 naar 5-
4...Maar toen ging het gas er weer op en liepen jullie knap uit naar een uiteindelijke 11-4 overwinning. Leuk 
om te zien dat jullie elkaar de betere kansen gunden en niet alleen voor de eigen kansen kozen! Trots dat 
jullie in zo een korte tijd al zoveel hebben bijgeleerd!! Na de wedstrijd dan de medailles, bloemen en taart, 
waarbij de speech gehouden werd door Opa Bram (Lynn), die hiermee zijn laatste officiële actie had als 
voorzitter van de Technische Commissie. Op naar de zaalcompetitie, maar eerst herfstvakantie en 
genieten!!! Dinsdag trainen we wel, donderdag niet. Ennuh o ja, op vrijdag is er een herfstactiviteit in de 
ODO kantine! Jij komt toch OOK?? groetjes, Rob 
 
 
 
 
PUPILLENMIDDAG! 
 
 PUPILLENMIDDAG! 
 
Op vrijdag 20 oktober in de herfstvakantie 
is het alweer zover: De Pupillenmiddag! Op 
deze middag gaan alle pupillenteams hun 
eigen bord verven voor in de zaal! Ook 
zullen ze een speurtocht gaan doen! 
Opgeven is hiervoor niet nodig, maar 
afmelden WEL! Het is van 13:30u tot 
ongeveer 16:00u in de ODO-kantine.                         
 
Dus even in het kort:  
Wanneer: Vrijdag 20 Oktober 
Hoelaat: Van 13:00u tot ongeveer 
16:00u 

Wie:  Kangoeroes, F, E & D!  
Waar:   In ODO-Kantine ‘De Punt’ 
 
Afmelden kan door te mailen naar 
AC@odomaasland.nl of stuur even een 
appje naar Martijn: 06-81234735                         
 
Wij hebben er al heel veel zin in! Tot vrijdag 
20 oktober!                         
De  

http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
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