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Time Out   
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Vacatures: 

Sponsorcommissie, Pr, 

en Secretaris. 

 

Sport 2000 

Voor alle leden van  

Mevo 80 5% korting 

Ten alle tijden op bas-

ketbalartikelen bij Sport  

2000. 

Afmelden: 

Een paar dagen van te 

voren afmelden voor 

een wedstrijd wordt 

niet geaccepteerd.  

Zodra het rooster be-

kend is kun je doorge-

ven wanneer je niet 

kunt. 

 

 

 

 

Zodra er weer wed-
strijden gespeeld wor-
den komen hieronder 
de uitslagen te staan 

Zoals jullie gewend 
zijn. 

Nieuwsbrief Mevo’80 

 www.mevo80.nl  

  Vanuit de zaal: 
Hallo mevoianen, 

De vakantie zit er weer (bijna) op. En dus weer tijd om 

lekker te gaan basketballen! Hebben we er een beetje 

zin in? Wij wel hoor!!!! We gaan in september weer 

beginnen om de vakantieluiheid eruit te krijgen en-

weer topfit aan de competitie te beginnen. 

Er hebben natuurlijk ook weer een paar verschuivin-

gen plaatsgevonden. Zowel binnen de teams als er-

buiten. Trainers, coaches, bestuurlijk.......check it out 

op onze site! Ook een tweede trainingsavond is ge-

vonden in de Raamstraat in Zierikzee. 

Een aantal nieuwe ballen zijn ook aangeschaft, zowel 

voor de mini s als voor de anderen. Kortom: alles is 

aanwezig om er weer een fantastisch seizoen van te 

maken!   

Basketballer van de maand 

   

 

 

 

 

Naam: Christian Verboom 

Woonplaats: Scharendijke 

 

Ik ben tien jaar en zit in groep 7. 

Ik zit al ongeveer anderhalf jaar  op basket-

bal. 

Mijn broer Myron zit ook op basketbal  en 

ik zag hem een keer trainen 

En ik zei dat wil ik ook wel, dus daarom zit 

ik op basketbal. 

Ik vind het erg leuk. En mijn  hobby’s zijn: 

zeilen, ik heb net een optimistje gekregen,  

zeescouting  in Brouwershaven en natuur-

lijk basketbal en ik zit nu bij de mini ’s. 

Groetjes van Christian 

 

 

 

 

  

 

 

Belangrijke data: 
3 september: start trainingen voor alle teams in  

Burgh-Haamstede. Kijk op www.mevo80.nl voor de 

tijden van je team. 

4 September: start 2e training  in Zierikzee, Raam-

straat.  Mini’s en U16 van 19.00-20.00 uur. 

Heren van 20.00 tot 21.00 uur. 

6 September: Verenigingsavond in Sportcentrum  

Westerschouwen, met eten, potje basketbal en na-

borrelen Aanvang 18.00 uur, kosten geen, aanmel-

den voor 4 September via email  

secretaris@mevo80.nl  

7 September: Start grote clubactie: loten verkopen 

voor je club en een goed doel. 

10 September: Training en aansluitend ouderavond 

voor de mini’s  om 20.00 uur met  de nieuwe trai-

ners, Gydo, Bart en BJ. 

Voor de U16 om 20.30 uur met Arthur. 

We hopen u allen te zien op deze avond. 

 


