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Time Out   
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Secretaris  

 

 

 

 

Afmelden  

nieuwsbrief :  

mjverboom@zeelandnet.nl 

   

 
 

 

De standen van 

alle teams zijn te  

vinden op de  

website van  

BC Vlissingen. 

http://
bcvlissingen.nl/
index_bestanden/
standen.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief Mevo’80 

 www.mevo80.nl  

  

Vanuit de zaal en Bestuur 

 

 
 

Basketballer van de maand  

Naam: Pascal hart 

Woonplaats: Burgh-Haamstede 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Joow ik ben Pascal Hart, ik ben 11 

jaar oud en ik woon in Burgh-

Haamstede. 

Ik ga naar Zierikzee voor school 

en zit op basisschool de Meie. 

Ik heb  3 broers waarvan 2 ook 

basketballen Sander speelt bij mij 

en Martijn bij de u14. 

We spelen ongeveer elke maand 

een toernooitje op zaterdag. 

Het basketballen vind ik heel leuk. 

Ik ga ook vaak bij mijn broer Mar-

tijn Kijken op vrijdagavond in 

Kraayenstein. 

Met groetjes van 

Pascal Hart 

         
Hallo basketballers en ballerina s, 
  
Heeft even geduurd, maar hier is tie weer: de time-out.     
We wilden echt even beginnen met het nieuwe seizoen               
en vooral onze nieuwe sponsors in het licht zetten!!! 
Op vrijdag 16 oktober werd dit gedaan tijdens onze 3 
thuiswedstrijden. Een hele happening ook met foto s. 
Georganiseerd was deze avond door jankees (thumbs up!). 
De sponsoren zijn: 
 
Hoofdsponsor van Mevo ’80, teamsponsor van de heren én 
de U12: 
        http://wieshorecaservice.nl/ 
 
Teamsponsor van de Meisjes U18: 

www.sportcentrumwesterschouwen.nl/ 
 
Teamsponsor van de Jongens U14:  
        www.facebook.com/pizzeriamicasa 
 
     We liepen allemaal te shinen in het zwart (broek) en wit

(shirt): nice! 
Verder is er dus voor het eerst een meisjes team dat 
competitie speelt. Daar zijn we allemaal errug blij mee. 
Fanatiek wordt er getraind door de 9 meiden. 
De jeugd wordt natuurlijk ook ouder. Mede hierdoor 
lopen er nu genoeg (fanatieke) spelers bij de u14, maar 
bij de u12 houdt het niet over. Dus.................weet je 
nog iemand die een beetje beweging kan gebruiken? 
Stuur hem of haar naar de training op dinsdag (1900-
2000 uur in BH) of op woensdag (1900-2000 uur in 
Zzee). Drie keer gratis meetrainen mag altijd!!! 
Dit was de eerste time-out van dit seizoen. Het begin is 
weer gemaakt. Nu met zijn allen de punten gaan 
pakken!!  
 
Leeeeeeeeeeeeeeeeeeet s go! 



 

 

                                      

  

 

 

 

 



 

Afmelden Nieuwsbrief mjverboom@zeelandnet.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


