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PAK NIEUWS  

 

TERUGBLIK ROHDA’S CLINIC 

Het weekend van 13 en 14 september was het zover, de 

eerste jeugdactiviteit van het nieuwe seizoen: ROHDA’s clinic. 

Wij begonnen met een gevarieerde maaltijd bestaande uit soep, 

hamburgertje, broodje hot dog en mini pizza: een goede bodem 

voor een harde training! Na het eten startte de training onder 

leiding van Taco Poelstra. De warming-up bestond nog uit wat 

tikspelletjes, maar daarna kwam het echte werk. Er werden 

verschillende schotspellen gedaan en natuurlijk 1-1 aanvallen. 

Tussen de oefeningen door kon iedereen laten zien hoe goed 

zij konden verdedigen door de confrontatie met Cenne en Jelle 

aan te gaan. Om bij te kunnen komen van alle inspanning was 

er de gelegenheid om een film te kijken, zowel voor de kleinere 

als de grotere jeugdleden. Voor de grotere stond er nog een 

avondspel op het programma: glow in the dark handbal. Na een 

wat onrustige nacht stond iedereen keurig klaar voor het ontbijt. 

Het laatste beetje energie werd gegeven tijdens de 

bikkeltraining onder leiding van de mannen van de selectie. 

Rennen, parcours, buikspieroefeningen en opdrukken.. alles 

kwam langs. Moe maar voldaan ging iedereen weer naar huis. 

Meld je nu aan voor het sinterklaasfeest en het kerstdiner 

door te mailen naar pak@rohda.com of geef je op bij Karin 

Spierings! 

SINTERKLAAS- EN KERSTFEEST 

Op 23 november komt sinterklaas langs in de ROHDA kantine. 

Traditiegetrouw zal er een mooi poppenkastverhaal zijn en 

gaan wij tussendoor iets knutselen. Het hoogtepunt van het 

feest is het bezoek van Sinterklaas met zijn zwarte pieten met 

hopelijk mooie cadeautjes. Na afloop blijven we lekker allemaal 

in de kantine eten. Geef je nu snel op! Het feest is voor 

kinderen tot 8 jaar en start om 10.00 uur en zal ongeveer om 

12.30 uur eindigen.  

21 december staat het kerstdiner op het programma. Het lijkt 

ons gezellig om samen te eten en kerst te vieren. Geef je dus 

snel op! 

Meld je nu aan door te mailen naar pak@rohda.com of geef 

je op bij Karin Spierings (06-15028175)  

 

Agenda 

 

Datum Activiteit  

23 november Sinterklaasfeest  

(0-8 jaar)  

Start: 10.00 uur 

 

 21 december Kerststukjes maken 

en 

Kerstdiner 

 

 februari Binnenactiviteit 

Bijv. waterkorfbal 

  

 

 

 

ROHDA’s clinic 2014 

 

mailto:pak@rohda.com
mailto:pak@rohda.com

