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M E V O  I N F O  

Vacatures: 

Sponsorcommissie, PR, 

Trainer, Secretaris    

Sport2000: 

Voor alle Mevo’80 le-

den 5% korting ten alle 

tijden op basketbalarti-

kelen bij Sport2000 

Afmelden wedstrijd: 

Een paar dagen van te 

voren afmelden voor 

een wedstrijd wordt 

niet meer geaccepteerd 

Wees er vroeg bij!! Het 

rooster is al bekend!! 

Mini Gala: 

De mini’s hebben hun 

toernooi seizoen afge-

sloten met een mini 

gala met leuke clinics en 

zwemmen. 

S T A N D E N  

N I E U W E  

P O U L !  

 U18: 

1. Scheldesport 14pt 

2. Souburg 2 8pt 

3. Mevo’80 8pt 

4. Smokkelhoek 2 6pt 

5. Marathon 2 6pt  

6. Volharding 2 4pt 

 

Heren: 

1. Marathon 2 16pt 

2. Smokkelhoek 3 12pt 

3. Souburg 2 10pt 

4. Mevo’80 8pt 

5. Voorwaarts  6pt 

6. Volharding 3 2pt 

Nieuwsbrief Mevo’80 

 www.mevo80.nl  

  Vanuit de zaal: 
Hallo basketballers, 

Hier is tie weer: de Time-Out van Mevo’80. 

De hand van Marijn is nog steeds zichtbaar, maar er 

wordt aan gewerkt om het van Marijn over te nemen.  

 

Het seizoen zit erop voor de mini’s. Afgelopen zater-

dag was het mini-gala; wat weer een geslaagde, spor-

tieve en gezellige dag opleverde. De heren zijn er ja-

loers op! 

 

Voor de u18 en de heren staat er nog 1 wedstrijd op 

het programma. Hopelijk kunnen die gewonnen wor-

den, om zodoende met een goed gevoel het seizoen 

af te sluiten. 

 

Check verder de site van Mevo’80. Onze eigen -

webmaster- Bart heeft er weer aan gewerkt. Een mooi 

stukje staat er over basketbal+. Maar ook de standen 

zijn in de site verwerkt. Thumbs up, Baloe! Check it 

out! 

 

Wij wensen iedereen nog een sportieve maand mei 

toe, waarin nog lekker getraind wordt (en die twee 

bovenstaande wedstrijden nog gespeeld worden). Als 

het weer het toe laat, mag er ook zelf of met elkaar 

buiten gebasketbald worden op de pleintjes! Geef het 

door aan elkaar, zodat er veel mensen komen. Denk 

ook aan de basket bij familie van der Maas en aan de 

basket bij Bart in Zierikzee.  

Basketballer van de maand 

Naam:  

 Marjolein Verboom 

Woonplaats:  

 Scharendijke 

 

Even voorstellen……… 

Mijn naam is Marjolein Verboom, ik ben 

de moeder van Myron ( U18 en assistent 

trainer van mini 3) en van Christian (U12) 

die jullie wellicht kennen. Tot zo’n ander-

half jaar terug had ik helemaal niets met 

basketbal, totdat Myron na een Clinic op 

de Pontes Pieter Zeeman verzorgd door 

Arthur en Ruud  enthousiast thuis kwam 

met de vraag of hij mocht gaan basketbal-

len.  

Na de eerste training ontdekten we dat er 

ook mini’s waren en de 2e training stond 

Christian ook klaar om mee te doen. Bij de 

thuiswedstrijden van U18 ben ik meestal 

langs de lijn te vinden als ik niet moet wer-

ken.  

Ik werk buiten de huishoudelijke taken om 

bij Pannenkoeken Molen de Lelie in Scha-

rendijke, in de keuken en de bediening,  

Omdat Marijn gaat stoppen met de redac-

tie van de Time Out heb ik gemeld bij Ar-

thur dit wel over te willen nemen. 

Het lijkt me leuk om buiten supporter en 

moeder van…… iets te kunnen betekenen 

voor Mevo80, een vereniging 

waar jong en oud sportief met elkaar bas-

ketballen. 

 

Uit de oude doos: 


