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VAN HET BESTUUR
De grande finale
Juni kenmerkt zich ieder jaar weer door vele evenementen, zo stond vorige week Maasland nog op zijn
kop door Sport- en Spel en bijbehorende Maaslandloop. En korfballen hoort er in juni tegenwoordig ook
bij. Een aantal jaar geleden is de korfbalcompetitie namelijk een aantal weken naar achteren geschoven
om ruimte te maken voor de korfbal league finale in april.
In juni zou je een zonovergoten dag verwachten, maar de dag begon druilerig, gelukkig werd het
gedurende de dag in alle opzichten steeds beter. De laatste dag van de competitie was ook de dag van
de beslissingen. Voor ODO 2 was het een cruciale dag, ODO speelde zelf tegen het sterke
Weidevogels en verloor ongelukkig met 13-14, maar gelukkig verloor de concurrentie ook en blijft ODO
op dit niveau gehandhaafd. Voor vele andere teams was het lekker de competitie uitspelen, maar niet
voor E2, D2, B1, A2 en 5 die voor het kampioenschap gingen. Toen de zon nog niet scheen in Bleiswijk
liet E2 het kampioenschap liggen, heel erg jammer en wellicht ook onnodig, maar de prestatie van de
E2 in de tweede helft van de competitie in een zware competitie is er niet minder om en tranen en
verliezen horen ook bij sport. Daarna speelde de D2, ze wisten tegenstander Excelsior ruim te verslaan,
maar toen was het wachten voor de meiden, wat had de concurrentie gedaan? Het goede nieuws kwam
snel en het gejuich barstte los, top D2. Tussen D2 en E2 had ODO B1 de bloemen ook binnengehaald
in een uitwedstrijd tegen de concurrent Fortuna. In een bloedstollend slot, zo vertelden de razende
reporters mij, wist ODO de noodzakelijke 9-9 over de streep te trekken. Frits en de B1, prachtige
prestatie na veel spannende wedstrijden. ODO A2 speelde ook een echte kampioenswedstrijd tegen de
buren uit ’s Gravenzande. In het begin had ONDO de overhand en leidde met de rust dan ook met 5-8.
Gelukkig wist ODO tandjes bij te zetten en als mijn geheugen me niet in de steek laat werd het 2
doelpunten verschil voor ODO. Het blijft toch het leukste zoals B1 en A2 in de laatste wedstrijd tegen de
concurrent kampioen te worden. Last but not least ODO 5. Twee punten waren genoeg voor de
bloemen en die haalde ODO 5 ook tegen Des. De mannen van Des hadden voor mij onder de douche
een helder verslag, we bleven lekker bij maar hebben geen moment kans gehad om het ODO lastig te
maken, kortom, ODO 5 chapeau!
ODO 1 speelde haar laatste wedstrijd ook tegen Weidevogels. Qua prestaties was het afgelopen
seizoen van ODO 1 zeker niet top, ook niet slecht, zeg maar een 7 als gemiddelde. Hoe gek het ook
klinkt, de mooie slotwedstrijd met energiek en goed korfbal tegen Weidevogels met een ruime
overwinning als resultaat bewijst dat: op top-dagen kan ODO 1 makkelijk in de top van de tweede klasse
meedraaien. Maar goed, in de zon met prachtige doelpunten eindigde ODO 1 het seizoen en nam icoon
Mark Zegwaard afscheid. Zijn laatste actie was geheel in stijl een prachtig doelpunt. Op de laatste dag
van de competitie was er meer afscheid nemen. Een aantal oudgedienden hangt de schoenen aan de
wilgen, gelukkig zullen velen daarvan nauw bij ODO betrokken blijven. Nikki van der Hak nam afscheid
van ODO 1 en gaat haar geluk elders beproeven, we zijn erg blij dat Nikki als trainster voor ODO
behouden blijft.
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Na ODO 1 werd met vereende krachten het terras omgetoverd in een feestlokatie en met meer dan 130
volwassenen en bijna 50 kinderen genoten we van de zon en het heerlijke eten van Smaak & Meer. En
het feit dat het zo soepel liep lag zeker aan de organisatie, een zeer gestroomlijnde onderneming
waarbij de deelnemers bediend werden in het zonnetje. De grande finale stond niet alleen in het teken
van het einde van het seizoen en afscheid nemen maar ook in het teken van de vrijwilligers. Zoals ik
gisteren al als surrogaat Jaap vertelde, een club als ODO draait echt alleen en bij gratie van vrijwilligers.
Al onze teams hebben alleen wekelijks hun plezier en uitdaging in wedstrijden en trainingen als
scheidsrechters, trainers, coaches, kantine, accommodatie, financiën, sponsors, communicatie,
activiteiten op orde zijn. En dat vraagt inzet van velen. Hoewel het echt soms lastig is om voldoende
vrijwilligers te vinden mogen we ons als ODO nog steeds zeer gelukkig prijzen met zoveel mensen die
bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. En daarom was de grande finale ook, misschien wel
vooral, een bedankje aan alle vrijwilligers. Hierbij zetten we de KC van de laatste jaren extra in het
zonnetje: Monique, Connemarie, Ria en Bianca. Daar de laatste twee er gisteren niet waren zullen zij
zeker de bloemen nog krijgen. Dames, dank!

En tenslotte. Volgend jaar zullen twee van de huidige ODO trainers niet meer op het ODO veld, althans
niet aan de ODO kant, te bewonderen zijn. Bijzondere van deze twee trainers, Erna Fisher en Rob
Berreboom, is dat beiden al aan een tweede termijn bij ODO bezig zijn. En voor beiden geldt dat ze
ODO meer dan alleen als trainer een warm hart toedragen en andersom zien wij ze ook als echt
onderdeel van de club. Erna stond zelfs vorige week bij Sport- en Spel in Maasland te helpen, groter
bewijs van Maaslander zijn is er niet, als ras hagenees in de Sport – en Speltent toegelaten worden is
heel wat. Erna gaat naar de buren van Valto om daar de A1 op te trainen, we wensen haar alle succes
en hopen haar nog veel terug te zien. Rob Berreboom gaat het verder zoeken en zal volgend jaar in
Eindhoven bij DSC zijn grote korfbalkennis etaleren. Ook aan Rob veel succes in de lichtstad en met de
vele kilometers, gelukkig samen met ook al oud-ODO trainer Patrick. Erna en Rob bedankt voor jullie
kennis, inzet en natuurlijk de mooie momenten.

Rest mij iedereen nog een keertje te bedanken voor het afgelopen seizoen en in het bijzonder voor de
mooie grande finale. De komende weken staan nog een paar mooie zaken in de ODO agenda:
schoolkorfbal, beachkorfbal en tentenkamp. Komt dat zien.
Erik
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JARIGEN
Namens ODO: alle jarigen een fijne verjaardag toegewenst. Maak er een mooie dag van.
16 juni Marlize van Nierop
17 juni Michiel Molendijk
19 juni Sam Steehouwer
21 juni Joyce v.d. Ende
23 juni Rob van der Hak
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ALGEMEEN

ODO TENTENKAMP VOOR E, F EN
KANGOEROES
Het super fantastische mega coole en te gekke tentenkamp komt er weer aan!
In het kort:
Voor wie: Alle kinderen van de kangoeroes, F en E én je mag een vriendje/vriendinnetje meenemen!
Wat: Heel veel plezier maken op het ODO tentenkamp
Waar: Grasveld ODO, kantine de Punt
Wanneer: Vrijdag 21 juni vanaf 18:00 uur (zorg dat je gegeten hebt) tot zaterdag 22 juni 11:00 uur
Wat moet je meenemen?
• Tent
• Luchtbed
• Slaapzak
• Kussen
• Hoeslaken
• Pyjama + toiletspullen
• Voldoende (warme!) (sport)kleding en ondergoed (incl.
sportschoenen/goede wandelschoenen)
• Regenkleding
• Fel gekleurd hesje
• Je goede humeur ! 
Opgeven kan vanaf 2 juni via het inschrijfformulier op de ODO site!
Per persoon inschrijven!
Of via deze link: https://forms.gle/fYNqtXoKKHzRLmcTA
Als je nog vragen hebt kun je die altijd mailen naar ac@odomaasland.nl of een berichtje naar
Isa Vreugdenhil (0626215000) en tijdens tentenkamp naar Isa, Daphne Kroes (0611730575) of Ilse Alsemgeest
(0627368174) .
Wij hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 21 juni!
Groetjes van de AC!
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UITSLAGEN
Dinsdag 11 juni
HKV/Ons Eibernest B2 - ODO B1

14-22

Woensdag 12 juni
ODO E5 - ONDO (G) E8

9-6

Zaterdag 16 juni
ODO 1 - Weidevogels 1
ODO 2 - Weidevogels 2
ODO 3 - Weidevogels 4
KVS/Maritiem 7 - ODO 4
ODO 5 - DES (D) 8
ODO A1 - Weidevogels A2
ODO A2 - ONDO (G) A3
Fortuna/Delta Logistiek B2 - ODO B1
Phoenix B1 - ODO B2
Fortuna/Delta Logistiek C4 - ODO C1
ODO C2 - Maassluis C3
ODO D1 - Kinderdijk D1
ODO D2 - Excelsior (D) D3
Fortuna/Delta Logistiek E1 - ODO E1
Weidevogels E1 - ODO E2
ODO E3 - Excelsior (D) E3
ODO E4 - Avanti/Flexcom E5
Phoenix E7 - ODO E5
Fortuna/Delta Logistiek F1 - ODO F1
ODO F2 - Fortuna/Delta Logistiek F2
ODO F3 - Avanti/Flexcom F2
Fiks F2 - ODO F4

22-13
13-14
15-16
14-13
14-10
12-12
14-11
9-9
5-11
4-14
3-4
10-11
10-1
18-11
9-5
7-17
17-11
9-5
12-14
7-9
10-8
7-3

ODO 2 handhaaft zich !

ODO 5 kampioen !
ODO A2 kampioen !
ODO B1 kampioen !

ODO D2 kampioen !

16-06-2019
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TECHNISCHE ZAKEN
Van de technische commissie
Gisteren de allerlaatste competitie wedstrijden met fel bestreden, behaalde kampioenschappen voor
ODO 5, A2, B1 en als klapper Odo D2 dat zelf ruim won en concurrentie gelijk zag spelen waardoor een
gedeeld kampioenschap behaald werd. Geweldig om die ontlading te zien bij het nieuws!
Helaas lukte het bij de E2 om kampioen te worden.
Er volgen nog 3 trainingsavonden op donderdagen 27 Juni, 4 en 11 Juli. Deze trainingen zijn in de
nieuwe samenstellingen.
Deze nieuwe teamindelingen zullen maandag 17 Juni in de loop van de middag op de Odo site
geplaatst worden!
Namens de Tc,
Rob van der Hak

SENIOREN & JUNIOREN
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D
Dan was gisteren de laatste competitiedag en wat voor een dag. Hij begon voor B1 om 10.00 uur in
Delft. De kampioenswedstrijd tegen Fortuna en het werd een heuze kraker. B1 had aan een gelijkspel
voldoende. Afwisselend stonden ze voor, gelijk en achter. Uiteindelijk in de slotfase is de wedstrijd
beslist en was de eindstand 9-9. Prima gedaan, medailles,taart en bloemen dik verdiend. B2 sloot het
seizoen af met een ruime overwinning tegen Phoenix 5-11. C1 won van Fortuna met 4-14 en eindigen
op een keurige tweede plaats. C2 speelde uit tegen Maassluis en verloor helaas met 1 doelpunt
verschil. D1 mocht thuis tegen Kinderdijk. Spelend in een andere klasse dan de zaal hebben jullie pittige
wedstrijden gehad. Deze wedstrijd helaas verloren met 13-14, maar knap gedaan. Dan was er nog de
wedstrijd van D2, kansen op een kampioenschap waren klein want de koplopers moesten tegen elkaar
en wanneer een van deze zou winnen waren ze kampioen. Wat gebeurt er………: ze speelden
gelijkspel. Onze meiden van D2 wisten dit niet en speelden onbevangen een heerlijke pot, waarbij ze
lieten zien hoeveel ze dit seizoen hebben geleerd. Uitslag 10-1. Na het fluitsignaal kregen jullie te horen
dat jullie kampioen waren geworden. De medailles, bloemen en taart werden dan ook met gejuich
ontvangen. Super gedaan meiden.
Nu gaan we genieten van de vakantie. Er is deze week geen training, de week erna trainen we wel
maar dan in de nieuwe teamopstelling. Houd voor de teamopstelling en de trainingstijden de
site/praatpaal in de gaten.
Iedereen bedankt voor het invallen en reserve zitten dit seizoen, dat maakt het werk van de
wedstrijdsecretaris een stuk makkelijker.
Zie jullie graag volgend seizoen.
Groetjes
Margreet Poot
aspiranten@odomaasland.nl
tel: 0614606238
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PUPILLEN E & F
Het seizoen zit er weer op. De E2 heeft helaas verloren waardoor ze net geen kampioen zijn geworden.
Deze week is er geen trainen maar vanaf volgende week wordt er alleen nog op donderdag getraind.
Ik wens jullie een hele fijne vakantie.
Groetjes
Claudia Vreugdenhil 06-51470014
pupillen@odomaasland.nl

WEDSTRIJDVERSLAGEN
Weidevogels E1 - ODO E2 9-5
Op een druilerige zaterdagochtend in Bleiswijk....alle spelers ietwat zenuwachtig, gespannen en
stuiteren. Vandaag zou het kunnen gebeuren. Bij winst in ieder geval gedeeld kampioen. De
thuiswedstrijd tegen Weidevogels was niet gemakkelijk (ondanks een 14-6 overwinning) Weidevogels
was toen niet scherp. De eerste 10 minuten lieten zien dat er veel spanning zat in jullie koppies, waar
WV vrij uit speelde en heel veel kansen kreeg maar gelukkig niet veel scoorde. Na een 2-0 achterstand
wisten we ook te scoren maar Weidevogels liep uit naar 4-1. Nog meer spanning en hoe ga je daar mee
om? Uit het hoofd praten? Vertrouwen geven en hebben? De 2e 10 minuten begonnen met een goal
van WV en dat helpt niet. Toch veerkracht naar 5-2 en 5-3. Rust. En wat zeg je dan... de kopjes
omlaag....vertrouwen...denk aan de afspraken...geloof er in...In de 3e 10 minuten speelden we veel
vrijer uit en kregen de overhand. 5-4, 6-4, 6-5, 7-5 en toch ook weer 8-5. Waarbij de hoeveelheid
kansen voor ODO heel groot was maar je zult net zien dat ze er dan niet invallen. De laatste 10 minuten
breken aan, en je vuurt ze nog een keer aan. Verbeten gaan ze de strijd aan en alles is mogelijk. Het
regent nog steeds maar nu met zoveel kansen voor odo , niet voor te stellen. En ze vallen nog steeds
niet. Het wordt 9-5 en de moed zakt weg. En we weten dat er ook dagen zijn waar het niet lukt.
Verloren.....geen kampioen, concurrent Dijkvogels wint zeer ruim en is -alleen- kampioen. Wat als en
hadden we maar telt niet meer. Teleurstelling en verdriet. En toch, EN TOCH: jullie kunnen trots zijn op
je zelf! Als 1e jaars E pupillen zo'n dijk van een seizoen neerzetten, zo groeien.....daar heb je nu even
niets aan maar die trots mag er straks zeker zijn. Die trots is er al bij jullie ouders en ons coaches. En
soms is tegenslag nodig en een manier om later nog meer te kunnen winnen... wij hebben genoten van
jullie dit seizoen! Nu even een weekje rust, vrijdag tentenkamp (jullie komen toch ook!!!?) dan
schoolkorfbal toernooi en vervolgens 3 weken trainen op de donderdagen in de nieuwe
teamsamenstellingen.... Tot dan! Sam en Rob
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ODO E4 - Avanti/Flexcom E5
Grand Finale voor de E4 2018-2019
Vandaag speelde wij onze laatste wedstrijd als de E4 van dit seizoen tegen Avanti E5.
De uitwedstrijd hadden we ook gewonnen dus begonnen we positief aan deze wedstrijd.
We moesten vandaag alleen Merel missen omdat zij gisteren geopereerd is, maar gelukkig kon Wende
ons helpen om op volle sterke te blijven.
En daar begonnen we aan onze laatste wedstrijd niet echt heel goed want binnen de kortste keren
stonden we al achter met 0-1 oeps.
Maar snel herstelde we dit met mijn eerste doelpunt maar de vreugde was van korte duur 1-2.
En hup daar kwam mijn 2e voor weer een gelijkmaker en daar kwam Eva om de hoek voor de 3-2 YES
en mijn volgende viel ook weer in de korf gevolgd door een doelpunt van Sven. Sven mocht naar de
kant en daar kwam Wende het veld in en werd ik Floris. Omdat Avanti een pittige tante hadden die als
heer speelde kwam ik zelf niet meer tot scoren maar gelukkig vond Wende wel de korf en daar was de
6de helaas kwam avanti ook een beetje op dreef en scoorde er 2 achter elkaar tot Eva onze 7de er al
weer ingooide gevolgd door nog 1 van avanti dus gingen we rusten met 7-5.
Na de rust speelde Wende verder als heer en ging ons festijn in rap tempo verder door een doelpunt
van Brent gevolgd door 3 doelpunten van Eva gevolgd door nog een doelpunt van Wende. Na deze
reeks lukte het avanti ook weer een keer en zo eindigde we het 3e kwart met 12-6.
De grand finale de laatste 10 minuten als onze E4 zonder Wende maar weer met Sven en weer bij
begon niet zo goed met een snelle treffer van avanti maar ik wist gelukkig ook kort daarna weer te
scoren 13-7 maar daar was avanti weer met 2 doelpunten gevolgd door een schot van Sven en daar
was het al weer 14-9 maar wij gingen lekker door met nog een doelpunt van Brent en nog 2 tegen en zo
werd het 16-11 en daar was de laatste van dit seizoen mijn laatste de 17-11.
Na de wedstrijd kregen we van onze coaches
de taart die we kregen voor onze overwinning
met meer dan 20 doelpunten van de
wedstrijd tegen Alo die we met 21-2 hadden
gewonnen. En voor vandaag krijgen we nog
een snoepje want dat kregen we bij 15
doelpunten ;-))
Wat hebben wij een leuk seizoen gehad met
bijna kampioen in het najaar op het veld
gevolgd door een kampioenschap in de zaal.
Nu zijn we helaas maar 3e geworden maar
hebben we wel super veel plezier gehad met
het spel en vind ik het jammer dat we niet
meer verder gaan met zijn 5-en omdat Brent
en Sven door gaan naar de D. Coaches
super bedank voor alle aanwijzingen en kietel
momenten.
Groetjes Fleur.
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Fortuna/Delta Logistiek F1 - ODO F1
Dit was alweer de laatste wedstrijd van het seizoen en we eindigde zoals we begonnen, tegen fortuna!.
Ik blijf in herhaling vallen als ik zeg dat deze wedstrijden altijd spannend zijn. Maar het was gewoon
weer een superleuke en spannende wedstrijd. Deze keer wist fortuna wat makkelijker te scoren en na 01 door Feline, kwamen we achter te staan met 4-1. Dus mochten we een superspeler inzetten. Emma,
kwam erin en scoorde meteen �4-2, dus mocht ze er weer uit! Door doelpunten van Benjamin en
Thijmen en nog wat van Fortuna, gingen we rusten met een achterstand van 7-4 en mocht Benjamin na
rust erin als superspeler. In het derde kwart konden we in de buurt van Fortuna blijven door telkens met
een superspeler te mogen spelen. Emma (2x), Lieke en Feline scoorde, waardoor we nog maar 2
doelpunten achterstonden voor de laatste 10 minuten, 10-8. Eindelijk lukte het ineens om de bal wat
sneller door de korf te gooien, ipv 10 kansen eerst te missen! ODO sloop dichterbij via Benjamin, 10-9.
Daarna maakte Feline de gelijkmaker, 10-10. Helaas 11-10 weer achter. Maar door een eindsprint, met
nog wat scores van Emma (2x), Benjamin en Feline stond het ineens 11-14 voor ODO en mocht
Fortuna met 5 spelers spelen. Daarna wist Fortuna nog 2x te scoren en bijna gelijk te maken, maar het
was net genoeg en ODO won met 13-14. Wat was het weer een super wedstrijd! en wat leuk om te zien
hoeveel jullie hebben geleerd dit jaar! Lieke (die dit jaar begon met spelen!) verdiend echt een speciale
vermelding voor verdedigen vandaag. Met vele sprintjes wist Lieke constant in de buurt van haar goede
tegenstander te blijven! Heel goed gedaan! Trots zijn we zeker ook op Benjamin! Benjamin is steeds
feller gaan speler en heeft ontdekt dat je dan ballen kunt onderscheppen, echt super gaaf om te zien!
Feline was al en is nog steeds een goaltjes dief, daarnaast kan Feline ook 2 tegenstanders tegelijk
verdedigen als dat nodig is! Thijmen is dit jaar echt enorm gegroeid. Eigenlijk in alles, in verdedigen en
doelpunten maken. Thijmen is ook heel belangrijk in de ballen goed gooien van de ene naar de andere
kant van het veld. Emma was tegen Fortuna weer onmisbaar, door haar snelheid, samenspel,
onderscheppingen en goals. Vandaag scoorde Emma weer uit mooie doorloopacties, maar ook een
schitterend doelpunt vanaf de achterlijn! Benjamin, Thijmen, Emma, Feline en Lieke, heel erg bedankt
voor het leuke seizoen. Wij hebben van jullie genoten! groetjes Anouk en Jakomijn
Fiks F2 - ODO F4
Vandaag alweer de laatste wedstrijd van het seizoen. Tegen Fiks hadden we de vorige keer een leuke
wedstrijd gespeeld, vol goede moed gingen we van start. De eerste tien minuten moesten we nog een
beetje inkomen en stonden we met 2-0 achter. De tweede tien minuten werd er heel snel overgespeeld
en kon de bal veel sneller van de ene kant van het veld naar de andere kant. Frederique die haar mooie
turbo-knotten in had scoorde 2-1, daarna Bas 2-2 en Mees voor rust 2-3. Fiks werd een beetje
zenuwachtig, want ze konden kampioen worden. Er werd voor de rust en na de rust heel erg goed
verdedigd, dicht op de tegenstander, zodat het voor Fiks moeilijk werd. Roos liet aan opa & oma zien
die speciaal uit Leiden kwamen wat ze kan en hield haar tegenstander goed in de gaten en stond elke
keer aan de goede kant te verdedigen. In de tweede helft werd er veel geschoten, maar helaas ging de
bal er niet in. Fleur had een tegenstander die overal tussen stond en kreeg toch mooi kansen, helaas
gingen ze er niet in. Bij Fiks ging het scoren makkelijker, uiteindelijk werd het 7-3. De stand laat niet
echt zien hoe de wedstrijd was. Bij het strafworpen nemen nam Iris, twee keer een "echte strafworp".

Praatpaal jaargang 27

12

16-06-2019

Knap hoor dat je dit probeert! We hebben het veldseizoen niet veel gewonnen, maar wat we wel
gewonnen hebben is een ontzettend leuk team wat heel goed heeft leren korfballen.Met elkaar hebben
we alle wedstrijden gespeeld en het mooi afgesloten met cakejes en een roset. Ik ben ontzettend trots
op jullie allemaal! Groeten Barbara

ODO TENTENKAMP VOOR E, F EN
KANGOEROES
Het super fantastische mega coole en te gekke tentenkamp komt er weer aan!
In het kort:
Voor wie: Alle kinderen van de kangoeroes, F en E én je mag een vriendje/vriendinnetje meenemen!
Wat: Heel veel plezier maken op het ODO tentenkamp
Waar: Grasveld ODO, kantine de Punt
Wanneer: Vrijdag 21 juni vanaf 18:00 uur (zorg dat je gegeten hebt) tot zaterdag 22 juni 11:00 uur
Wat moet je meenemen?
• Tent
• Luchtbed
• Slaapzak
• Kussen
• Hoeslaken
• Pyjama + toiletspullen
• Voldoende (warme!) (sport)kleding en ondergoed (incl.
sportschoenen/goede wandelschoenen)
• Regenkleding
• Fel gekleurd hesje
• Je goede humeur ! 
Opgeven kan vanaf 2 juni via het inschrijfformulier op de ODO site!
Per persoon inschrijven!
Of via deze link: https://forms.gle/fYNqtXoKKHzRLmcTA
Als je nog vragen hebt kun je die altijd mailen naar ac@odomaasland.nl of een berichtje naar
Isa Vreugdenhil (0626215000) en tijdens tentenkamp naar Isa, Daphne Kroes (0611730575) of Ilse Alsemgeest
(0627368174) .
Wij hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 21 juni!
Groetjes van de AC!
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KANGOEROEKLUP
Zaterdag was de laatste training en mogen jullie nu lekker van een lange vakantie en we gaan weer
lekker trainen in het nieuwe seizoen.
Groetjes
Claudia Vreugdenhil 06-51470014
pupillen@odomaasland.nl
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ODO TENTENKAMP VOOR E, F EN
KANGOEROES
Het super fantastische mega coole en te gekke tentenkamp komt er weer aan!
In het kort:
Voor wie: Alle kinderen van de kangoeroes, F en E én je mag een vriendje/vriendinnetje meenemen!
Wat: Heel veel plezier maken op het ODO tentenkamp
Waar: Grasveld ODO, kantine de Punt
Wanneer: Vrijdag 21 juni vanaf 18:00 uur (zorg dat je gegeten hebt) tot zaterdag 22 juni 11:00 uur
Wat moet je meenemen?
• Tent
• Luchtbed
• Slaapzak
• Kussen
• Hoeslaken
• Pyjama + toiletspullen
• Voldoende (warme!) (sport)kleding en ondergoed (incl.
sportschoenen/goede wandelschoenen)
• Regenkleding
• Fel gekleurd hesje
• Je goede humeur ! 
Opgeven kan vanaf 2 juni via het inschrijfformulier op de ODO site!
Per persoon inschrijven!
Of via deze link: https://forms.gle/fYNqtXoKKHzRLmcTA
Als je nog vragen hebt kun je die altijd mailen naar ac@odomaasland.nl of een berichtje naar
Isa Vreugdenhil (0626215000) en tijdens tentenkamp naar Isa, Daphne Kroes (0611730575) of Ilse Alsemgeest
(0627368174) .
Wij hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 21 juni!
Groetjes van de AC!
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