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HET SEIZOEN 2017-2018 ZIT EROP …..
… WE SLOTEN AF ….
… met een supergezellige BBQ @ Meeuwen op 2 juni …
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… waarna we op zondag 3 juni naar de veldfinales konden gaan kijken op de velden van
Spartacus …
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… EN NA JAARLIJKSE GEWOONTE … HET ALLERLAATSTE …
… nu zondag 10 juni …

VOLLEYBAL @MEEUWEN 2018 FINAL CALL!!!
Nu zondag is het weer zover en vindt ons jaarlijks volley-tornooi plaats. Zaterdagmiddag
dienen er dan ook 8 velden te worden opgesteld. We verwachten de vrijwilligers vanaf
14h00 op ons terrein. Iedereen die mee wil komen helpen is van harte welkom. Als we
met zo’n 6 personen zijn, zijn we op 2 uurtjes zeker klaar.
Uiteraard zijn er op zondag ook héél de dag héél veel taken te vervullen. Wat betreft de
catering is het uur-schema gelukkig al redelijk goed gevuld, waarvoor nu alvast dank aan de
vele medewerkers.
Aan alle spelers van Meeuwen en eventuele andere vrijwilligers zou ik ook willen vragen om
zondag zo vroeg mogelijk te komen om waar dan ook een handje toe te steken, want op
zondagochtend hebben we steeds helpende handen te kort.
Zonder de hulp van alle Meeuwen is de organisatie van zo’n tornooi niet mogelijk.
Hopelijk tot zaterdag en/of zondag.

Danny Jacobs: 0479/30.61.83

Zaterdagmiddag vanaf 14h00: leggen van terreinen worden verwacht:
Niels C.
Pieter
Jeroen
Patrick VDV
Koen
Iedereen welkom !!!
Danny S. ?
Mark DR ?
….
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… en ze leven nog lang en gelukkig …

… dat wensen wij Ellen & Sam en hun kinderen toe, namens alle Meeuwen.
Sam en Ellen trouwden op zaterdag 26 mei.
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… EN DE NIEUWE WEBSITE …
… sinds kort is onze website, http://www.meeuwenkv.be , in een nieuw kleedje gestoken
door Jarne Van Riet.
Via deze website kan iedereen doorklikken naar de website van onze nieuwe
kledingleverancier.
Persbericht:
Beste Meeuwen
Het is zover! De Ledenshop is online. Goed nieuws,
want jullie kunnen deze direct gebruiken.
Als je de pagina opent, krijg je gelijk een overzicht
van jullie gekozen clubcollectie te zien.
Op de pagina’s teamwear en accessoires is vervolgens
onze volledige collectie te vinden.
Stanno en T-Press hebben het mogelijk gemaakt om
een volledig gepersonaliseerde clubshop te voorzien.
Hier willen wij in de toekomst optimaal gebruik van
maken om de uniformiteit in de club door te trekken.
Gezien de mooie inspanning van onze kledingleverancier naar de club toe, willen wij het merk
Stanno promoten binnen onze club.
Volg deze link om het uitgebreid gamma te bekijken.
Link:
https://clubs.stanno.com/nl/kv-meeuwen
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… INTERNATIONALE TORNOOIEN MET BELGISCHE DEELNAME …

Alle info via: https://www.u17kwc.com

Het hele programma is te vinden via onderstaande link:

https://ikf.org/event/ikf-u21-world-korfball-championship/#tab-id-2
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MEDEDELING VAN HET TC – SAMENSTELLING KERN 2018-2019
Beste Meeuwensupporters,
het seizoen 2017-2018 is inmiddels officieel afgesloten en wij zijn dan ook heel blij de
samenstelling van onze kern mede te delen waarmee we volgend seizoen zullen starten.
Wij danken iedereen voor het vertrouwen in de club en in elkaar, enkel op deze manier
kunnen we bouwen aan een mooie toekomst.
Wij verwelkomen ook onze 2 nieuwkomers: Charissa Van De Velde (ex Riviera) en Lander
Bellemans (ex Catba). Zij komen onze groep versterken en we zijn ervan overtuigd dat zij
zich snel thuis zullen voelen in onze club.
Verder wensen wij onze gekwetsten Emily, Jarne en Kevin eerst en vooral een goede
revalidatie en een volledig herstel toe.
Voorlopige samenstelling Meeuwenkern 2018-2019:
Dames:
Zahra
Anke
Taïssa
Joni
Lauri
Lynn
Danaë
Janne
Nell
Ellen
Lise
Julie
Morane
Wendy
Charissa

Heren:
Nicola
Wouter
Vince
Nathan
Niek
Jeroen
Niel
Nils
Jef
Yuri
Syme
Thomas
Simon
Pieter
Lander

Volgend jaar een nieuw seizoen, een nieuwe zaalleague, een nieuw trainersduo, een
nieuwe outfit, een nieuwe uitdaging!!!
Geniet allemaal van een deugddoende rustperiode (voor Taïssa en Wouter: “make us proud!”)
zodat we er met z’n allen voluit tegenaan kunnen gaan in augustus!!
Zonnige groeten,
Gilbert, Roel, Annick

12

Meeuwen kalender 2017 – 2018
datum

Wat?

Wie en/of hoe laat?

Waar?

juni 2018
10 juni
23 & 24 juni

Volleybal @ Meeuwen
U17 Korfball World Cup

Eindhoven, NL

juli 2018
7-14 juli
31 juli

IKF U21 World Korfball Championship
Begin voorbereiding seizoen 2018-2019

Boedapest, Hongarije
Meeuwen Kern
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