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ALGEMENE JAARVERGADERING @ MEEUWEN, 25 MEI 2018
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Back to The Future Reünietornooi – laatste update
Zaterdag is het zover, dan vindt op Meeuwen het Back To The Future Reünietornooi plaats!
Er zijn 7 ploegen die meedingen naar de titel.
Vanaf 10 uur is iedereen welkom in het clubhuis.
Vanaf 11 uur zullen er poulewedstrijden plaatsvinden, in de namiddag volgen de halve finales
en de troostingen.
Omstreeks 16 uur is het tijd voor de laatste wedstrijd, de finale.
Deze zal rond 17 uur afgelopen zijn, en dan weten we dus wie de beker in de lucht mag
steken en zich de Beste Meeuwengeneratie mag noemen…
Achteraf sluiten we deze leuke dag af met een pasta-buffet en kunnen de dansbeentjes nog
wat losgeschud worden op de dansvloer.
Inschrijven voor het eten kan nog tot en met woensdag 16 mei 2018 door een mailtje te
sturen naar het Nejoteam (Meeuwennejoteam@hotmail.com).
Bij deze maken we graag ook al even reclame voor onze supportersdag, die zondag plaatsvindt. Ook
hier zijn jullie uiteraard allemaal van harte welkom om nog wat na te bespreken en om onze eerste
ploeg tijdens hun laatste thuiswedstrijd, nog een hart onder de riem te steken

Hopelijk zijn jullie er allemaal klaar voor, wij kijken er alvast naar uit!
Tot zaterdag!
Thomas en Anke, namens het Nejoteam
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HELPENDE HANDEN …………. UPDATE …
Kom aan, nog een paar gaatjes te vullen, meld je aan bij Anke … DOEN!
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VOLLEYBAL @MEEUWEN 2018

Volleybaltornooi @ Meeuwen
Op zondag 10 juni 2018 gaat ons jaarlijks volleybaltornooi door en ook dit jaar zoeken we
daarvoor veel bereidwillige handen.
Indien U graag meehelpt aan het welslagen van dit voor Meeuwen belangrijke evenement, geef
U dan op bij Danny Jacobs, zowel indien U graag helpt met een culinaire taak / tapdienst of
indien U graag wil meehelpen bij het leggen van de velden, het installeren van de kraampjes
en dergelijke de zaterdag voor het tornooi .
Ook nu al een oproep aan alle spelers van Meeuwen en eventuele vrijwilligers om op zaterdag
09 juni 2018 vanaf 14h00 en zondag 10 juni 2018 (zo vroeg mogelijk) te komen om waar
dan ook een handje toe te steken, want zowel op zaterdagmiddag als op zondagochtend hebben
we steeds helpende handen te kort.
Zonder de hulp van alle Meeuwen is de organisatie van zo’n tornooi echt niet mogelijk.
Danny Jacobs: 0479/30.61.83
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PROGRAMMATIE NARONDE VELD KERN EN

MEEUWEN 3 - 2017-2018

TOOGPLANNING APRIL - MEI 2018
Datum

uur

Wedstrijd

UREN

12:40 MKV C - Minerva C
zondag 20/05 14:00 MKV B - Minerva B
15:30 MKV A - Minerva A

TOOG
Glenn Regnier

12:00 - 18:00

An Van Cant
Ilse De Ridder

Wednr

Datum

Uur

Reeks

Thuis

Bezoekers

Veld

V140210

19/05/2018

17:30

1 ste GEW B

MEEUWEN 3

MINERVA 3

Meeuwen

V140140

20/05/2018

12:40

Promoklasse C

MEEUWEN C

MINERVA C

Meeuwen

V140050

20/05/2018

14:00

Promoklasse B

MEEUWEN B

MINERVA B

Meeuwen

V140030

20/05/2018

15:30

Promoklasse A

MEEUWEN A

MINERVA A

Meeuwen

Alleen in de hoogste klasse worden halve en hele finales gespeeld.
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UITSLAGEN VAN DE 13DE SPEELDAG VELD 2017-2018

A-PLOEG
MEEUWEN A – PUTSE A
Dames:
Heren:
Bank:
Het verslag:

19 - 27

Taïssa(3) – Laura(3) – Lauri – Lynn
Wouter(2) – Vince(4) – Pieter(4) – Simon(3)
Anke –Joni - Nell - Ellen – Nathan - Niek – Jeroen - Yuri
… geen gekregen…

De Stats:
Eindscore: 19-27
19 Wouter Cooremans
(Doorloopbal)
27 Simon Van Nuffelen
(Doorloopbal)
26 Wouter Cooremans
(Doorloopbal)
18 Simon Van Nuffelen
(Schot)
17 Vince Janssens
(Strafworp)
16 Vince Janssens
(Schot)
25 Vince Janssens
(Schot)
24 Laura Durwael
(Schot)
23 Pieter Verhaegen
(Schot)
15 Vince Janssens
(Strafworp)
22 Laura Durwael
(Schot)
21 Wouter Cooremans
(Schot)
20 Lynn Van Den Broeck
(Schot)
14 Vince Janssens
(Strafworp)
13 Pieter Verhaegen
(Schot)
19Vince Janssens
(Schot)
18Pieter Verhaegen
(Schot)
17Simon Van Nuffelen
(Doorloopbal)
RUST
16Vince Janssens
(Schot)
12 Pieter Verhaegen
(Schot)
11 Laura Durwael
(Vrije bal)
10 Laura Durwael
(Doorloopbal)
09 Pieter Verhaegen
(Schot)
15 Simon Van Nuffelen
(Schot)
08 Simon Van Nuffelen
(Schot)
14 Lauri Jacobs
(Schot)
13 Simon Van Nuffelen
(Schot)
07 Taïssa Vervoort
(Schot)
12 Laura Durwael
(Strafworp)
11 Pieter Verhaegen
(Schot)
10 Vince Janssens
(Strafworp)
09 Simon Van Nuffelen
(Vrije bal)
08 Taïssa Vervoort
(Schot)
06 Pieter Verhaegen
(Schot)
05 Wouter Cooremans
(Strafworp)
07 Vince Janssens
(Vrije bal)
06 Simon Van Nuffelen
(Schot)
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05 Pieter Verhaegen
(Strafworp)
04 Simon Van Nuffelen
(Schot)
03 Taïssa Vervoort
(Strafworp)
04 Simon Van Nuffelen
(Schot)
02 Laura Durwael
(Schot)
03 Vince Janssens
(Schot)
01 Taïssa Vervoort
(Schot)
02 Simon Van Nuffelen
(Schot)
01 Lynn Van Den Broeck
(Schot)
De Stand:
PROMOLEAGUE A
Team
1. PUTSE A
2. RIVIERA/DEURNE A
3. MEEUWEN A
4. LEUVEN A
5. TEMSE A
6. MINERVA A
7. HOBOKEN/MERC. A
8. CATBA A

Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Saldo Punten Gemiddelde
13
11
2
0
265
195
70 22 ptn.
1,359
13
10
2
1
242
179
63 21 ptn.
1,352
13
8
5
0
221
168
53 16 ptn.
1,315
13
5
5
3
196
227
-31 13 ptn.
0,863
13
6
7
0
186
205
-19 12 ptn.
0,907
13
4
7
2
226
244
-18 10 ptn.
0,926
13
3
9
1
193
245
-52 7 ptn.
0,788
13
1
11
1
184
250
-66 3 ptn.
0,736

B-PLOEG
MEEUWEN B - PUTSE B
Dames:
Heren:
Bank:

10 - 16

Anke(2) – Nell – Ellen(2) – Wendy
Niek(2) – Jeroen©(2) - Yuri – Thomas(2)
Joni – Lauri – Danaë – Janne - Julie – Nicola – Vince - Nathan

De Stats:
Eindscore: 10-16
16 Thomas de Boer
(Schot)
10 Jeroen Blanckaert
(Schot)
15 Niek Van Diemen
(Schot)
09 Thomas de Boer (Vrije bal)
08 Anke Janssens
(Schot)
14 Jeroen Blanckaert
(Doorloopbal)
13 Yuri Van de Vyver
(Schot)
12 Yuri Van de Vyver
(Schot)
11 Ellen Vandennieuwenhuysen (Schot)
07 Niek Van Diemen (Doorloopbal)
RUST
06 Ellen Vandennieuwenhuysen (Schot)
10 Wendy Dillen
(Schot)
09 Ellen Vandennieuwenhuysen (Schot)
05 Anke Janssens
(Schot)
08 Niek Van Diemen
(Schot)
04 Ellen Vandennieuwenhuysen (Schot)
07 Thomas de Boer
(Schot)
17

06 Thomas de Boer
(Schot)
03 Jeroen Blanckaert
(Doorloopbal)
05 Wendy Dillen
(Schot)
04 Thomas de Boer
(Schot)
02 Niek Van Diemen (Schot)
03 Wendy Dillen
(Strafworp)
01 Thomas de Boer (Schot)
02 Thomas de Boer
(Schot)
01 Thomas de Boer
(Schot)
De stand:
PROMOLEAGUE B
Team
1. PUTSE B
2. RIVIERA/DEURNE B
3. MEEUWEN B
4. CATBA B
5. TEMSE B
6. LEUVEN B
7. MINERVA B
8. HOBOKEN/MERC. B

Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Saldo Punten Gemiddelde
13
13
0
0
213
121
92 26 ptn.
1,760
13
10
3
0
171
131
40 20 ptn.
1,305
13
8
5
0
203
179
24 16 ptn.
1,134
13
7
6
0
192
164
28 14 ptn.
1,171
13
7
6
0
171
151
20 14 ptn.
1,132
13
3
10
0
149
189
-40 6 ptn.
0,788
13
2
11
0
139
218
-79 4 ptn.
0,638
13
2
11
0
135
220
-85 4 ptn.
0,614

C-PLOEG
MEEUWEN C – PUTSE C
Dames:
Heren:
Bank:

17 - 19

Danaë – Janne(2) – Lise – Julie
Nicola(2) – Nathan©(1) – Niek(2) – Roelant(5)
Anke – Joni(4) - Nell – Wendy - Jeroen – Yuri(1) - Thomas

De Stats:
Eindscore: 17-19
17 Yuri Van de Vyver
(Schot)
19 Roel Van Heijningen
(Schot)
16 Roel Van Heijningen
(Schot)
15 Janne Van Den Broeck
Schot)
18 Nathan Blondeel
(Schot)
14 Joni De Ridder
(Schot)
17 Nicola Moons
(Strafworp)
13 Nathan Blondeel
(Schot)
12 Joni De Ridder
(Vrije bal)
11 Nicola Moons
(Schot)
10 Joni De Ridder
(Schot)
09 Roel Van Heijningen
(Doorloopbal)
16 Janne Van Den Broeck
(Schot)
15 Janne Van Den Broeck
(Schot)
08 Joni De Ridder
(Schot)
14 Lise Robbrecht
(Schot)
13 Nathan Blondeel
(Schot)
12 Niek Van Diemen
(Schot)
11 Julie Robbrecht
(Doorloopbal)
18

RUST
07 Janne Van Den Broeck
(Doorloopbal)
10 Niek Van Diemen
(Schot)
06 Roel Van Heijningen
(Vrije bal)
09 Julie Robbrecht
(Schot)
05 Niek Van Diemen
(Schot)
08 Nathan Blondeel
(Schot)
07 Niek Van Diemen
(Vrije bal)
04 Niek Van Diemen
(Strafworp)
06 Roel Van Heijningen
(Doorloopbal)
03 Nicola Moons
(Strafworp)
05 Janne Van Den Broeck
(Schot)
04 Julie Robbrecht
(Schot)
03 Lise Robbrecht
(Strafworp)
02 Roel Van Heijningen
(Schot)
01 Roel Van Heijningen
(Schot)
02 Lise Robbrecht
(Schot)
01 Nicola Moons
(Schot)
De stand:
PROMOLEAGUE C
Team
1. PUTSE C
2. CATBA C
3. MEEUWEN C
4. LEUVEN C
5. HOBOKEN/MERC. C
6. MINERVA C
7. TEMSE C
8. RIVIERA/DEURNE C

Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Voor Tegen Saldo Punten Gemiddelde
13
13
0
0
246
125
121 26 ptn.
1,968
13
10
2
1
161
117
44 21 ptn.
1,376
13
7
3
3
175
128
47 17 ptn.
1,367
13
6
7
0
138
150
-12 12 ptn.
0,920
13
4
8
1
94
153
-59 9 ptn.
0,614
13
4
9
0
109
162
-53 8 ptn.
0,673
13
3
9
1
102
125
-23 7 ptn.
0,816
13
2
11
0
88
153
-65 4 ptn.
0,575

MEEUWEN 3
MEEUWEN 3 - HOEVENEN 3

FF 0 – 5
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JEUGD 2017-2018

Sportkamp 2018 door de ogen van onze jeugd

De fotootjes (ad random geplaatst) zijn van Koen Baeten (behalve die ene 😉)

Door de ogen van ‘Deurstraf’:
Donderdag kwamen we aan en pakten we onze koffer uit. Daarna was het levend ganzenbord
waarbij we allemaal kleine opdrachten moesten doen en dit vonden we heel tof want
‘Deurstraf’ eindigde toen tweede. Als je klaar was met levend ganzenbord kreeg je een
vieruurtje (cake). Na het vieruurtje gingen we doorschuifsporten. De sporten waren basketbal
en baseball.
Na het avondeten begon de quiz waar onze naam ontstond. De quiz had 11 rondes waarbij we
punten konden verdienen maar was veel te moeilijk voor de gemiddelde mens. Daarna was het
bedtijd.
Door de ogen van ‘The Beests’:
We zijn hier op Meeuwensportkamp en we hebben leuke spelletjes gedaan zoals de kolonisten
van Meeuwen. Hierbij moest je verschillende grondstoffen, straten, dorpen, steden en
fabrieken bouwen. Zo moet je proberen zoveel mogelijk punten te verzamelen per ploegje.
20

Het was de bedoeling kleine duels aan te gaan met andere groepen maar wij als team ‘The
Beests’ zijn goede onderhandelaars en konden zo veel grondstoffen bemachtigen. Jammer
genoeg zijn we niet gewonnen maar we hebben ons wel heel hard geamuseerd.
Verder was er ook de hockeyquiz, deze hebben we al enkele keren uitgevoerd op het
Meeuwensportkamp en nog steeds is het een keileuke activiteit. Voor dit spel heb je zowel
hersenen als je fysieke capaciteiten nodig en daarom ben je altijd nuttig in je team. Gelukkig
waren de vragen niet te moeilijk en ontstonden er heel leuke hockey duels. ‘’The Beests’
steunden en hielpen elkaar en zijn zo een hechte vriendengroep geworden!

Door de ogen van ‘De Mini-Meeuwkes’:
We gingen naar het strand om daar allemaal strandspelletjes
te doen met je groep zoals kubben, petanque en een rebus in
het zand maken.
Wij moesten eerst kubben maar waren verloren en moesten
dan blijven staan. We hebben kleine Zoë en Alec in het zand
gegraven als we klaar waren met de rebus. Onze rebus was
‘korfbal is leuk!’.
Voor het slotspel moesten we een emmer laten overlopen door
om de beurt iemand van je groep een bekertje met water te
vullen van het meer. Wie eerst de emmer deed overlopen was
de winnaar. Eens dit klaar was mochten we gaan zwemmen,
het water was koud.
’s Avonds hebben we lekker gegeten en hadden we wat vrije tijd. Na onze vrije tijd moesten
we allemaal naar de refter voor een filmpje. Sommige kinderen vonden dit te eng en zijn zo
niet mee gegaan voor het nachtspel.
Na het filmpje kregen we de uitleg over het spel. Er werd ons
verteld dat op het terrein een “psychopaat” (lees: Zahra) rondliep
die een gegijzelde (lees: ook Zahra) vasthield. Om de gegijzelde
te bevrijden moesten we in 1 uur tijd de code van het slot weten
te kraken. Er waren verschillende opdrachten:
-

3,5 liter water van een ton in een fles krijgen;
10 eieren naar elkaar gooien zonder ze te laten vallen;
een rekensom oplossen;
een sudoku en kruiswoordraadsel oplossen;
een heel vies drankje drinken;
geblinddoekt voedsel uit een ton zoeken en raden wat het
was;
knikkers uit water en daarna bloem halen met je mond.

Bij elke geslaagde opdracht kregen we een tip of een cijfer om de locatie van de gegijzelde te
vinden en de code te kraken. Iedereen deed ons soms zo verschieten dat we op de grond lagen.
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Na al deze opdrachten moesten we weer naar de refter om alles te ontcijferen met de ganse
groep. Na nog één gouden tip wisten we waar we naartoe moesten en gingen de gegijzelde
bevrijden.
Daarna gingen we allemaal slapen.

Door de ogen van ‘De Antwerpse Badeentjes’:
Zaterdagvoormiddag hebben we een korfbalcircuit gedaan. In onze vijf groepen streden we
voor de meeste punten bij de leuke proefjes. We moesten tijdens de proefjes steeds een ei
bijhouden, viel het op de grond of was het kapot verloor je tien punten. Uiteindelijk wonnen
de ‘Antwerpse Badeentjes’ het korfbalcircuit!
Op zaterdagnamiddag was er een wandelrally voorzien, hierbij
kreeg je elf foto’s die je onderweg moest vinden waarvan er
ééntje niet te vinden was. Je kreeg ook tien vragen die je
onderweg moest oplossen. In het begin kregen we, gelukkig,
een plan waar heel de route goed was uitgelegd. De wandeling
was twee uur lang en ongeveer zeven kilometer.
Diezelfde avond was er ook het spel times-up. Hierbij waren er
drie rondes:
het woord vanop het kaartje uitleggen zodat je team
het kon raden;
daarna het woord vanop het kaartje met één woord
omschrijven;
tenslotte het woord vanop het kaartje uitbeelden.
Het waren drie rondes lang dezelfde 72 kaartjes zo was het elke ronde een (heel) klein beetje
makkelijker.
Na het spel begon ein-de-lijk de “NERDFUIF”! Tijdens de fuif
waren we, en de begeleiders, verkleed als nerds. We hebben
superveel gezonden en gedanst, zelfs zo hard dat sommige
hun stem kwijt waren!
Het was een geweldige avond en een geweldig kamp!
You’ll never fly alone! 😊

Door de ogen van ‘Gucci-Gang’:
Op zaterdag hebben we de wandelrally gedaan van zeven kilometer. Het was heel leuk maar
warm en met moeilijke vragen.
Je moest foto’s zoeken in de omgeving. We hebben ook veel gelachen en veel plezier gehad
omdat er ook selfie-times waren tijdens de wandeling.
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In het midden van de wandeling kregen we ons vieruurtje
(frangipane) en moesten we water drinken.
Voor de nerdfuif hadden we times-up gespeeld. Wij zijn
tweede geëindigd met dat spel. We moesten over een woord
vertellen en het uitbeelden.
Dan was het eindelijk fuif en iedereen zag er heel nerdy uit.
We hebben heel veel plezier gemaakt, gedanst, gefeest en
gezongen maar om 23.00 uur moesten de U10’ers al naar bed.
Nadat ook de U12’ers en de U14’ers naar bed moesten
mochten de U16’ers nog verder fuiven en ‘slowen’ (noot van
de begeleiders: lees: negeer dit woord, ze fuifden gewoon
verder alsof het R&B was 😊). Om 01.00 uur moesten de U16’ers ook naar hun bed.
De U16 hebben nog veel grappen en grollen uitgehaald met Nico. Hij vond vooral de sokken het
leukst en het lekkerste… En dan was het tijd om te gaan slapen.
‘Gucci-Gang’ vond het een heel leuk kamp!

Nog enkele resultaten van ‘schrijfopdrachtjes’ gedurende het kamp:
-

Brakke bavianen bijten bijna bananen (Jarne);
Zoë zoent Zion zaterdag (Jarne);
Jan Jaap jaagt joviale Jarne (Jarne);
Ben’s breakfast bananen boterhammen (Alec);
Zeven zotte zebra’s zwemmen zonder zwembroek zalig zot zwembad (Alec);

-

Eskimo (door Nicolas):
Een Eskimo is waarover ik schrijf
Hij at een saus met basilicum en tijm
Hij leeft in een iglo, die is heel klein
Maar zonder een iglo, hoe koud zou het dan zijn?
In zijn iglo klinkt er een galm
En een Eskimo eet veel zalm
Een Eskimo heeft spleetogen
En tevens ook een geweldig uithoudingsvermogen!
Een Eskimo woont op de noord- of zuidpool
En daar staat bijna geen school.
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-

De verdwaalde Eskimo (door Ilah):
Ooit was er een verdwaalde Eskimo
En die wist de weg niet of zo
Dus hij keek wat rond in een donker woud
En tegelijkertijd had hij een vlieger gevouwd
Met die vlieger vloog hij ver weg
Maar opeens had hij brute pech
Hij stortte neer in een ravijn
Maar wou er eigenlijk zo snel mogelijk weg zijn
Dit was het rijmpje van de verdwaalde Eskimo in het woud
En ik heb ook een vlieger gevouwd!

-

Verdwaalde Eskimo (door Mado):
Er was eens een verdwaalde Eskimo
Die de weg niet meer vond
Met zijn dikke kont
Maar toen kwam hij aan een straat
Waar hij met iedereen praat
En iemand zei
Pas op, daar is een kei!
Hij zag het te laat
En toen viel hij
En iedereen was BLIJ! 😊

-

Het sportkamp van Meeuwen (door Jitte en Jynse):
Het sportkamp is zo fijn,
Omdat we hier samen zijn.
We sporten hier dag op dag,
Dan verschijnt er een grote lach.
Elke dag een nieuw spel,
Met soms ook een beetje kippenvel.
We maken geen ruzie,
Want daarvan komt discussie.
Kom allemaal maar hier,
Dan maken we PLEZIER!!
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Een korte impressie van het sportkamp door de ogen van de begelijders: (in
de woorden van onze deelnemers – jaja)
Het was een “fucking” goed sportkamp, met weinig “kutmomenten”. De “Ohmygods” en
“boeie’s” vlogen ons rond de oren. Maar… we zijn ook heel wat wijzer geworden:
-

Een appel is een peer die je kan opeten
Een banaan heeft een schelp
De vuilbak is een geschenk van de natuur
Dagmar en Merel hebben respectievelijk een boom en een vuilbak ten huwelijk
gevraagd
De trainer van het jaar heet voortaan ‘Kletskop’
Hoe noemt jouw naam?
Amedee (VTM) is herdoopt tot het Super Super Liegebeest

We hadden een SUPERFORMIDASTISCHE groep kids bij, die er ook voor ons een
onvergetelijk weekend van gemaakt hebben.
WE’LL BE BACK NEXT YEAR. Jullie toch ook??
Laten we met een liedje afsluiten – op de melodie van 10 kleine negertjes:
5 zotte lijders,
die maakten veel plezier,
Eentje mocht gaan feesten,
toen waren we nog met vier.
4 zotte lijders,
die hadden dan wat stress.
2 kwamen er bij op het strand,
we waren weer met zes.
6 zotte lijders,
die waren er nog maar even.
Eentje was al uitgefeest,
toen waren we t’rug met zeven.
7 zotte lijders,
Da ziet ge dan van hier.
3 waren er snel uitgeteld,
toen waren we terug met vier.
4 zotte lijders,
dumpten de kindjes met plezier.
’t Sportkamp was nu echt gedaan,
en we gingen weg van hier.
De sportkampbende
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PROGRAMMATIE JEUGD

– NARONDE VELD -2017-2018

wedstr.

datum

uur

reeks

E130467

16/05/2018

18:30 U12 2E

ATBS/MEEUWEN

RIJKO C

ATBS

E140354

19/05/2018

14:00 U16 1CGP

MEEUWEN

PUTSE A

Meeuwen

E140406

19/05/2018

15:30 U14 1DGP

MEEUWEN

HOBOKEN/MERCURIUS Meeuwen

E140467

20/05/2018

9:30

ATBS/MEEUWEN

LEUVEN B

U12 2E

thuisploeg

bezoekers

veld

ATBS

U8
De planning:
-Woensdag 16 mei:
-Zaterdag 19 mei:
-Woensdag 23 mei:
-Zaterdag 26 mei:

training 17u30-18u30
Reünietornooi op Meeuwen
training 17u30-18u30
training 14u 00
Groetjes Jana & Lynn

Meeuwen kalender 2017 – 2018
datum

Wat?

Wie en/of hoe laat?

Waar?

mei 2018
19 mei
25 mei

Reünietornooi

@ Meeuwen

Jaarlijkse Algemene Vergadering!

juni 2018
2 juni

Seizoensafsluiting en BBQ

10 juni

Volleybal @ Meeuwen

juli 2018
7-14 juli

IKF U21 World Korfball Championship

Boedapest, Hongarije
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