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PAK NIEUWS  

 

PAASTOERNOOI OP 21 APRIL 

Op 21 april zal het traditionele paastoernooi weer plaatsvinden. Op dit 

toernooi komende volgende teams in actie: A2, B1, C1, C2, D1, E1, 

F1 en F2. De pupillen spelen in de ochtend en de aspiranten en 

junioren in de middag. Wij rekenen erop dat iedereen bij het toernooi 

aanwezig is, mocht je toch verhinderd zijn laat dit dan even weten 

i.v.m. de organisatie.  

DODGEBALL EN GEOCACHING OP 25 MEI 

Zondag 25 mei staan dodgeball en geocaching op de planning. 

Dodgeball, een soort trefbal, is voor alle teams. Geocaching, een 

moderne variant van schat zoeken, zal worden gedaan door de teams 

vanaf de D1. De kangoeroes, F- en E-tjes zullen dan een speurtocht 

lopen door de buurt. 

 

Meld je nu aan voor het zomerkamp door te mailen naar 

pak@rohda.com of geef je op bij Karin Spierings! 

ZOMERKAMP 

Ons grootse ZOMERKAMP komt alweer dichtbij. We gaan dit jaar 

weer naar de locatie in Ermelo, waar we al een paar keer eerder zijn 

geweest. We vertrekken op zaterdag 9 augustus en we komen op 

vrijdag 15 augustus thuis.  

Kosten: € 125,--.  

Iedereen wordt verzocht bij opgave een aanbetaling te doen van €50,- 

(cash of via overboeking op rekening 49.32.160, vermeld daarbij 

duidelijk je naam en “zomerkamp 2014”.) Zorg ervoor dat de totaalprijs 

betaald is als we vertrekken of het liefst natuurlijk al eerder.  

Heen gaan we met de bus, maar terug (op vrijdag 15 augustus), gaan 

we met eigen auto’s. Een oproep aan de ouders om zich op te geven 

om op deze vrijdag kinderen te komen ophalen. 

Meld je nu aan voor het zomerkamp door te mailen naar 

pak@rohda.com of geef je op bij Karin Spierings (06-15028175) 

  

 

Agenda 

 

Datum Activiteit  

5 april Schoolkorfbaltoernooi 

09.00 – 13.00 uur 

 

21 april Paastoernooi  

Boekenmarkt en 

loterij 

 

25 mei 

 

 

7 juni 

 

Dodgeball en 

geocaching 

 

Pinkstertoernooi in 

België  

 

9-15 augustus Zomerkamp  

 

  

  

 

 

 

Beachkorfbal 2014 
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