
  De afgelopen paar weken heeft Mevo’80 

op verschillende plaatsen basketbalclinic’s 

gegeven.  

Op de Pontes, in Brouwershaven en in   

Middelharnis.  Tijdens de afgelopen trainin-

gen zijn er jongeren van de Pontes wezen 

kijken. We hopen dat ze bij de vereniging 

zullen blijven.  

Clinics  
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Basketballer van de maand 

  

 

 

 

 

Naam:  Vera Beukers 

Leeftijd:  9 jaar 

Positie: Forward 

Mijn naam is Vera Beukers en ik ben 9 

jaar. Mijn plaats in het veld is 

forward en dat vind ik wel een leuke 

plek, omdat ik dan veel kan scoren. Ik 

basketbal nu 1 jaar en het gaat de goe-

de kant op. de trainingen zijn ook 

leuk.  

 

W E D S R T I J D   

U I T S L A G E N :  

H2 - Volharding 3       
[39-29] 23-12-11 

U18 - Volharding 2    
[73-48] 6-1-12 

H2 -  Souburg 2          
[40-62]  6-1-12 

H2 - Volharding 3       
[50-30] 13-1-12 

H2 -  Marathon 2      
[28-49] 20-1-12 

 

Meer uitslagen in vol-
gende Time Out 

 

 

 

M E V O  I N F O  

25 februari Mini-

toernooi in              

Sportcentrum Wester-

schouwen.  

Elke eerste dinsdag van 

de maand trainen      

recreanten ook mee 

De Heren mogen mee-

trainen met de met de 

U18 en de U18 mag 

meetrainen met de  

Heren. De eigen trai-

ningsuren blijven      

verplicht. 

Nieuwsbrief Mevo’80 

W E D S T I J D E N  

25 feb: U12 THUIS 

2 mrt: Marathon 2-U18 

9 mrt:  Volharding 1-H2 

Vriendenclub 
Wordt lid van de vriendenclub van Mevo-

80 en ontvangt maandelijks de nieuws-

brief. 

Een vriendenclub is een groep mensen die 

zich verbonden voelen met Mevo’80. Ze 

maken jaarlijks 35 euro over en ontvangen 

daarvoor het clubblad en worden op de 

hoogte gehouden van de ontwikkelingen 

binnen de vereniging. Ook komt uw naam 

op de pagina van de vriendenclub te staan. 

Van de 35 euro gaat er 35% naar de stich-

ting rolstoelbasketbal. Deze stichting zet 

zich in om rolstoelbasketbal mogelijk te 

maken en mogelijk te houden. En dat in de 

breedste zin van het woord. Stichting Rol-

stoelbasketbal biedt mensen die door hun 

lichamelijke beperking in een isolement 

zitten de mogelijkheid hieruit te komen. 

Sport helpt daarbij. Wat bovenal belangrijk 

is; meer volledige integratie; niet als ge-

handicapte, maar als een individu met mo-

gelijkheden en beperkingen. (www.rolstoel

-basketbal.nl) 

Bedragen die bovenop de 35 euro ge-

schonken worden zullen direct naar de 

stichting gaan. 

 www.mevo80.nl  


