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Persbericht
Dinsdag 05.02.2019

Van Klooster, Mathis en Meeuwen KV besluiten, in goed overleg, na 1
jaar uit elkaar te gaan
Meeuwen KV zal na dit seizoen afscheid nemen van haar beide trainers.
Jacques Mathis en Lion van Klooster waren dit seizoen nieuw bij Meeuwen
KV. Voor de zomer spraken beide partijen de intentie uit om voor een langdurige samenwerking te
gaan, echter nu, halverwege het seizoen, moeten zowel beide heren als de Technische Cel
erkennen dat de denkwijze en verwachtingspatronen te veel uit elkaar liggen om de overeenkomst
te verlengen.
Beide partijen zijn tevreden over de samenwerking en hebben - ondanks dat degradatie uit de NDN
Topkorballeague op de loer ligt - nog zeer veel fiducie in een vruchtbare periode tot de zomer.
Echter het continueren van de samenwerking is voor beiden niet aan de orde, daarvoor zijn de
verschillen tussen de clubcultuur en de beleving van trainers versus de spelersgroep iets te groot.
“Deze beslissing staat volledig los van de resultaten van onze Kern. Wij waarderen het engagement
en de geweldige inzet van onze huidige trainers. Zowel op het professionele – als relationele vlak
hebben wij niets te klagen. Wel merken wij dat Jacques en Lion er anders in staan. Om te
voorkomen dat eventuele haarscheurtjes grotere breuken worden, is het wijs om aan het eind van
dit seizoen in goede harmonie uit elkaar te gaan”, aldus Roelant van Heijningen, lid Technische Cel
Meeuwen KV.
Het is nog niet bekend wat de huidige trainers komend seizoen gaan doen. Mathis – onder andere
trainer van België U19 - heeft aangegeven geen ambities meer te hebben als T1. Hij heeft wel
enkele aanbiedingen ontvangen. Voor welke groep Van Klooster komend seizoen komt te staan is
nog onbekend. Voor Van Klooster is het coachen en trainen van een club geen 'must'. Hij heeft zelf
aangegeven alleen als Hoofdtrainer / T1 of als assistent aan de slag te gaan in de Belgische
Topkorballeague of Nederlandse Hoofdklasse. En voor slechts een tweetal clubs maakt hij daar een
uitzondering voor.
De Technische Cel van Meeuwen KV heeft een profiel en shortlist voor de nieuw aan te stellen T1
en T2. Eerdaags zullen de eerste gesprekken plaatsvinden.
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ZAALCOMPETITIE 2018-2019
Sportbeat reportage, deze week, via

https://www.sportbeat.be/videos

Statistieken van alle clubs zijn te bekijken via:
https://stats.korfbal.be/top-spelers?s_reeks=21&s_team=&s_mv=&s_name=&orderby=T

MEEUWEN B STUNT TEGEN KOPLOPER, VLAGGENSCHIP BLIJFT PUNTLOOS …
Zaterdag 2 februari op verplaatsing naar het Fortje van Merksem om aldaar op locatie Keizershoek
trachten de beide koplopers Kwik A en -B punten af te snoepen. Dat gingen we doen zonder de
wintersporters Vince en Ellen, maar wel met Janne die vanuit C haar vrije avond voor ons
opofferde.
We waren te gast in – ik denk samen met Boeckenberg– één van de mooiere korfbalhallen van
België. Prima lijnarme speelvloer, mooi groot clubshirt aan de korte zijde (lekker laten hangen) en
toepasselijke gele zitjes op een zwarte achtergrond. Daar is over nagedacht. En dat nadenken had
ook T1 Jürgen French gedaan. Zoals bij eenieder bekend laat de sympathieke en bevlogen coach
niets aan het toeval over. Het zou voor ons Meeuwen geen easy fly in the park worden.
Kwik B – Meeuwen B 14-15
Het werd de wedstrijd van Jarne. Als je 8 van 15 treffers voor je rekening neemt, dan ben je een
hele grote mijnheer. En we hadden hem vandaag nodig. Kwik is een stugge ploeg en kan tot nog
toe terugkijken op een prima zaalseizoen. De mouwen moesten extra opgestroopt worden om tot
een bevredigend resultaat te komen.
De wedstrijd. De doelpunten zijn schaars. Beide teams staan verdedigend sterk. Kwart 1 eindigt
met een 2-3 score. Via 3-5 gaat Kwik alsnog met 8-6 voorsprong de rust in. Jarne met 3 schoten en
een pingel draait warm. Na rust een noodgedwongen vervanging. Simon voor de geblesseerde
Syme. Kwik blijft leiden: 9-7 en 10-8. Daarna een hostile take over van onze reserves. Met een 0-6
run worden de rollen omgedraaid. Lander, Jarne en Niek. Gedrieën twee scores. Nog 12 minuten te
gaan. Kostje duidelijk nog niet gekocht. Kwik heren 11 en 12-14. Nog 6 minuten te spelen. Kwik
dame: 13-14. Het zal toch niet? Niek 13-15 en laatste wapenfeit voor Kwik. Meeuwen B boekt een
zeer nette overwinning. Goed voor het moraal! Nu doorpakken met A!
Kwik A – Meeuwen A 23-14
Het wilt maar niet vlotten. Met succes het vege lijf redden in de NDN Topkorfballeague vraagt een
bepaalde investering. Of zoals je wilt een bepaald recept met verschillende ingrediënten. En zoals
zo vaak, bleek ook vanavond dat we de ingrediënten wel hadden meegenomen, maar dat de
hoeveelheden totaal niet klopten en we ons bovendien vergisten in de bereidingswijze. En zo
kwam het dus dat einde wedstrijd het gehoopte zoet plaats had gemaakt voor het verkregen zuur
(u ziet het, ook Heel Holland Bakt laat zijn sporen bij de schrijver na).
We beginnen een half uur later. 50% van het leidend koppel was nog in geen velden of wegen te
bekennen. Niets ernstigs gelukkig. Aan de toog wordt nog een half uurtje doorgezopen. Men ziet de
voetballers van Antwerpen winnen. Tevreden gezichten in de kantine.
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Wedstrijd 2 dan. Zoals onze kapi Zahra al op camera zei: “Het was niet zo zeer een sterk Kwik, het
was een zwak Meeuwen” (vrij vertaald). En dat was een waarheid als een koe. Na de 2-2 van
Wouter – een prima uitgespeelde kans – hebben we het lastig: 6-2 en 7-3. Kevin maakt plaats voor
Lander. Er is behoefte aan iets meer rust. Kwik weet ook niet te imponeren. Jürgen verbaast zich
vaak over beslissingen door onze leidsman – en vrouw. Ruststand 8-5. Van onze zijde alleen
herentreffers. Kwik weet het beter te verdelen: 4 dames om 3 heren goals. Wij zijn aanvallend
zeer onrustig en hebben te veel balverlies. Ook met het uitverdedigen. De Moose bar laat zijn
sporen achter.
In de rust wordt rustig aangestipt op welke facetten we winst kunnen behalen. Het 3e kwart laat
ons elitekorps zich van zijn beste kant zien. Met schuim op
de bek en snot voor de ogen vechten ze zich terug. Bloed,
zweet en tranen. Het team verzet bergen met werk. Van
10-6 gaan we door treffers van Lander en Jef naar 10-8.
Kwik reageert goed: 13-9. Wouter en Zahra 13-11. Nog 12
minuten op de klok.
10:36

14-11

10:06

15-11

09:04

16-11

08:35

17-12

08:08

18-13

07:16

19-14

Exact 200 tellen: Kwik 6 treffers rijker tegenover 3 van
ons. Dat ging dus te snel. Wederom ;-(
De ontgoocheling is groot. Alsof je na het maken van 10 cakes nog steeds niet weet dat je de oven
tussentijds nooit open moet doen. Gelukkig is de Kern in staat redelijk snel om te schakelen en
niet te lang in de misère te blijven hangen. We gaan nog 4x de keuken in. Gaat het ons nog lukken?
Komend jaar in ieder geval een andere chef-kok in de keuken. Wellicht dan meer kans op een
Michelinster.
Lion
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Ludo Wils, in GvA, maandag 4 februari 2019

VOS REINAERT 2 - MEEUWEN 2
Rangschikking: 1STE GEW D - ZAAL
#
Team
1 HOBOKEN/MERCURIUS 3
2 RIJKO 2
3 MINERVA 3
4 VOS REINAERT 2
5 MEEUWEN 2
6 ATBS 2
7 VOBAKO 2

7 - 11

GW
8
9
8
9
8
9
9

W
7
4
4
3
3
3
2

V
1
3
3
4
4
6
5

G DV
0 102
2 100
1 67
2 62
1 68
0 75
2 71

DT
64
75
63
67
99
89
88

DS Pnt
38 14
25 10
4
9
-5
8
-31 7
-14 6
-17 6
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ZAALPROGRAMMA KERN &

MEEUWEN 2 - 2018-2019

NVDR: Aanvullingen en/of wijzigingen zullen, in de komende weken, in het ROOD worden aangegeven.
Z110041
Z110021
Z110002

9/02/2019
9/02/2019
9/02/2019

17:30 TOPLEAGUE C
19:00 TOPLEAGUE B
21:00 TOPLEAGUE A

MEEUWEN C
MEEUWEN B
MEEUWEN A

FLORIANT C
FLORIANT B
FLORIANT A

Z110171

10/02/2019

10:00 1STE GEW D

MEEUWEN 2

HOBOKEN/MERC. 3 Boeckenberg - Sportcenter

Z120172
Z120042
Z120022

17/02/2019
17/02/2019
17/02/2019

17:30 1STE GEW D
12:00 TOPLEAGUE C
13:30 TOPLEAGUE B

MINERVA 3
MEEUWEN 2
BORGERHOUT/GW C MEEUWEN C
BORGERHOUT/GW B MEEUWEN B

Berchem - Het Rooi
B’hout - Plantin Moretus
B’hout - Plantin Moretus

Z120003

17/02/2019

15:15 TOPLEAGUE A

BORGERHOUT/GW A MEEUWEN A

B’hout - Plantin Moretus

Z130041
Z130021
Z130002

23/02/2019
TOPLEAGUE C
23/02/2019 19:00 TOPLEAGUE B
23/02/2019 20:45 TOPLEAGUE A

MEEUWEN C
MEEUWEN B
MEEUWEN A

VRIJ
BOECKENBERG B
BOECKENBERG A

Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter

Z130171

24/02/2019

MEEUWEN 2

RIJKO 2

Boeckenberg - Sportcenter

9:00 1STE GEW D

Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter

Z140040
Z140020
Z140001

2/03/2019 17:30 TOPLEAGUE C
2/03/2019 18:45 TOPLEAGUE B
2/03/2019 20:45 TOPLEAGUE A

MEEUWEN C
MEEUWEN B
MEEUWEN A

VOORWAARTS C
VOORWAARTS B
VOORWAARTS A

Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter

Z140170

3/03/2019

MEEUWEN 2

ATBS 2

Boeckenberg - Sportcenter

9:00 1STE GEW D

10

JEUGD

11

12

13

ZAALPROGRAMMA JEUGD

- 2018-2019

NVDR: Aanvullingen en/of wijzigingen zullen, in de komende weken, in het ROOD worden aangegeven.
Z110272
Z110401

10/02/2019
10/02/2019

11:45 U16 Afd 2A
10:30 U12 Afd 2A

MEEUWEN U16
MEEUWEN U12

SPARTA RANST U16
LEUVEN U12 B

Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter

Z120402
Z120271

16/02/2019
17/02/2019

10:15 U12 Afd 2A
13:45 U16 Afd 2A

VOBAKO U12 B
Vrij

MEEUWEN U12
MEEUWEN U16

Tielen - Tielenheide
Boechout - Sneppenbos

Z130401
Z130272

24/02/2019

10:30 U12 Afd 2A

MEEUWEN U12

RIJKO U12 B

Boeckenberg - Sportcenter

24/02/2019

11:45 U16 Afd 2A

MEEUWEN U16

KCBJ U16 A

Boeckenberg - Sportcenter

Z140400
Z140273

3/03/2019

10:30 U12 Afd 2A

MEEUWEN U12

TEMSE U12 B

Boeckenberg - Sportcenter

3/03/2019

11:45 U16 Afd 2A

MEEUWEN U16

NEERLANDIA U16

Boeckenberg - Sportcenter

UITSLAGEN ÈN TWEE VERSLAGEN ÈN EEN GEZOND RECEPTJE …

U12
SPARTA RANST - MEEUWEN

8-1

U16
FLORIANT A – MEEUWEN

5–8😊

Verslagje van Sam …

Aanval:
Verdediging:
Reserve:

Julie, Zoë VDV, Greg, Noah
Dagmar, Jenske, Kenny, Nico
Emma, Sam, Zoë VH

Zondagochtend en op bezoek bij de trotse vaandeldrager van het Oost-, West-Vlaamse korfbal.
De heenwedstrijd was een bloedstollend gegeven, met een billijk gelijkspel als gevolg en
wetende dat Neerlandia geen steek heeft laten vallen op zaterdag, 2 redenen om meteen vol aan
de bak te gaan.
Zoals het welopgevoede pubers betaamt, luisteren onze schatjes dan ook zonder tegenspreken. Of
was het ooit anders?!
Vanaf de eerste seconde grijpen we Floriant naar de keel en met veel strijd en inzet zetten we ze
in beide vakken vast.
Een tikkeltje pech in de afwerking laat ons echter 8’ wachten op de eerste score.
0-1

korte kans Zoë

0-2

shot Greg

1-2

shot
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1-3

shot Kenny

1-4

shot Zoë

2-4

shot

2-5

shot Dagmar

RUST
3-5

shot

3-6

shot Sam

3-7

korte kans Noah

4-7

shot

5-7

inloper

5-8

shot Zoë

EINDE
Opdracht volbracht en de 3 punten gaan mee richting Deurne (en omstreken).
Na een sterke eerste helft schieten we halverwege de tweede even uit onze pedalen. Vanwege de
balverliezen lossen we onze grip wat op Floriant en mogen we van geluk spreken dat hun afwerking
niet thuis geeft.
Maar zo bleven ze wel in de wedstrijd. Al zat ik ook heel de tijd met het gevoel dat een verschil
van 4 korven hun moraal helemaal zou breken.
Een dubbeltje op zijn kant dus en het mag al eens naar rood-zwarte zijde vallen.
Positief was ook het oeroude cliché ‘een ploeg is maar zo sterk als zijn bank’. Stuk voor stuk sterke
invalbeurten en een aangenaam gegeven daar onze bank, lange tijd, enkel bestond uit
trainingsvesten en flessen water.
Ik heb niet de gewoonte om persoonlijke prestaties in de verf te zetten, daar het collectief altijd
primeert, maar ga deze keer toch zondigen.
Vanwege de unanimiteit onder de supporters en het gegeven dat je niet moet scoren om een
ijzersterke wedstrijd te spelen. Amai Nico, zou goed oplijsten wat je zondagochtend gegeten hebt!
Afsluiten doe ik nog met wat wijze raad voor de heren van de kern…
Voor zij die richting Valentijn inspiratieloos zijn en/of krap bij kas. Het vieren van een doelpunt
d.m.v. een hartvormig gebaar van de handen, richting de geliefde, is en blijft een topper!
Een op het eerste zicht simpele geste die menig vrouwenhart sneller doet slaan en eeuwige liefde
is uw deel.
Hou het in gedachten coach Pieter…
The Daily Meeuw
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… en een verslagje van Nils…

Vorige keer hebben we 10-10 gelijk gespeeld tegen dit Floriant na een heel spannend match. Dus
we wisten dat het deze keer terug close ging zijn. Floriant is altijd een moeilijke verplaatsing voor
elke ploeg. Je zit een uurtje in de auto en dan heb je de vloer nog of om te zeggen de ijsbaan.
We beginnen de match met in het ene vak Zoë, Julie, Noah en Greg. Het ander vak bestaand uit
Dagmar, Jenske, Nico en Kenny. Het begin is nogal rommelig in de aanval gelukkig is onze
verdediging ijzersterk tot wanhoop bij de tegenstander. Onze dames verdedigen heel goed voor en
steun lijnen worden er uitgelopen. Hierdoor gaat Floriant met de lange bal spelen maar Kenny en
Nico plukken enorm veel weg. Floriant neemt na 3 minuten al een time-out.
De time-out speelt echter totaal in ons voordeel. Een korte kans van Zoë en een schot van Greg
brengt ons op 0-2.
Floriant komt met hun ander vak beter voor de dag en scoren de 1-2 tegen Noah. Kenny scoort al
snel de 1-3 met een korte kans. Via Zoë met een schot gaan we naar de 1-4.
Floriant blijft wel dichtbij en scoren de 2-4 tegen Nico. Dagmar zet met een schot de ruststand op
het bord 2-5.
Bij de rust was het simpel, verdedigend zijn we heel goed bezig. Aanvallend goed in de match
gekomen en dit proberen aan te houden. Greg gaat eruit wegens nog te veel last van de knieën,
Zoë gaat verder als heer spelen en Sam mag haar debuut maken. Noah krijgt nu ook de lastige taak
om hun spits te verdedigen die door Greg werd dichtgeplakt.
Floriant komt met een schot, tegen Noah, al direct op 3-5. We krijgen het moeilijk in aanval
gelukkig blijft ons verdedigend vak sterk. Even later scoort Sam al op haar debuut en 3-6.
Via Noah onder de korf naar de 3-7. De veer is nog niet gebroken bij Floriant, een ploeg die altijd
blijft vechten tot het einde. Via 2 snelle goalen tegen Noah en Zoë komen ze terug naar 5-7. Een 8
minuten voor tijd scoort Zoë met een mooi afstandsschot de 5-8. Toch zijn we nog niet helemaal
binnen en moeten we het nog overleven. Door sterk te verdedigen de bal rustig naar aanval te
brengen spelen we de wedstrijd volwassen uit en winnen de wedstrijd vooral in verdedigend
opzicht.

Momenteel levert dit ons een mooie 2de plek op. Hiermee staan we op 2punten van de leider. Nog 3
matchen te gaan en nog alles geven, ook op de training, waar het altijd begint.
Nils.
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Dag iedereen,
Afgelopen weekend weer een leuke overwinning!
Trots op het spel dat jullie vooral eerste helft speelden.
Deze week:
Dinsdag 05/02:
Vrijdag 08/02:
Zondag 10/02:

18u45-20u00
training Borsbeek
19u30-21u00
training Hrito
11u45 match tegen Sparta Ranst (aanwezig om 11u) op Boeckenberg.
Adres: Grensstraat 9, Borsbeek.
Zahra

SPORTVOEDING
Bron: Etixx sportkookboek (Stephanie Scheirlynck)

Courgettes uit de oven

Vetten 17gr
Koolhydraten 54gr (18% suikers)
Eiwitten 42gr
Calorieën 570

Ingrediënten:
1 courgette
50 g speltspaghetti
peper en zout
¼ ui, fijngesnipperd
½ teentje knoflook, fijngehakt
1 el olijfolie
150 ml passata
100 g geroosterde kippenblokjes (uit het koelvak van de supermarkt)
enkele takjes tijm
3 el geraspte mozzarella
2 el Parmezaanse kaas
enkele blaadjes basilicum
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Bereiding:
1.
Verwarm de oven voor op 180 °C.
2.
Maak slierten van de courgette. Als je geen spiraalsnijder hebt, maak je repen met een
dunschiller.
3.
Laat de courgetteslierten in een vergiet uitlekken nadat je ze met wat zout hebt bestrooid.
Dep ze af met keukenpapier.
4.
Kook de spaghetti beetgaar.
5.
Fruit de ui en de knoflook in olijfolie. Voeg er de passata en de kippenblokjes aan toe.
Kruid met peper, zout en tijm.
6.
Meng de saus met de courgetteslierten en spaghetti.
7.
Doe in een ovenschaal en bestrooi met de mozzarella en de Parmezaanse kaas.
8.
Zet in de oven gedurende 20 minuten.
Start timer voor 20 minuten
9.
Versier met basilicumblaadjes.

Smakelijk!

VAN ALLES WAT …
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SCHEMA ZAALFINALES 2018-2019

Finales Herentals – KBKB zoekt
Zaterdag 16 maart en zaterdag 23 maart 2019 worden in het Sport Vlaanderen Sportcentrum Herentals de
halve finales en de finale gespeeld van de NDN Topkorfballeague.

KBKB zoekt “tribune poortwachters” om de toegang tot de zittribunes te controleren.
Taak:
Aanwezig:
Leeftijd:

controle op de juiste kleur van polsbandjes om de zittribunes te betreden.
18u00 tot 22u30
minimum 18 jaar

Je krijgt gratis toegang + broodjes + (fris)dranken.
Iets voor jou?
Stuur dan een email naar chris.van.riet@korfbal.be met je naam, geboortedatum, telefoonnummer en de
korfbalclub waarbij je aangesloten bent.
Verdere info volgt als wij je medewerking hebben ontvangen.
Chris Van Riet
KBKB – Comité Evenementen en Organisaties”
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De voorbije jaren hebben we enorm hard gewerkt aan de uitbreiding van
het beachkorfbal en de spreiding over gans Vlaanderen. Buiten de vaste
beachaccomodatie op Sikopi, konden we de voorbije jaren ook rekenen op
accomodaties in Aalst, Blankenberge, Lille, Lubbeek, Mol, …
Af en toe bieden er zich heel mooie opportuniteiten aan, en voor komende
zomer zijn dat er zelfs 2!
Naast de gekende sporthal van Attenhoven in Hoevenen is er een mooie
beach locatie bijgekomen waar we gebruik van mogen maken. Maar ook in
de korfbal hoofdstad is er een mogelijkheid die we niet mogen laten liggen.
Het district Deurne zal komende zomer namelijk een pop-up beachveld (1
veld) aanleggen op het Arenaplein in Deurne, vlak voor de ingang van de korfbaltempel bij uitstek, de
Arenahal.
Met het Belgische beachkorfbal zijn we sinds vorig jaar al bij dit project betrokken, nog in de vorige
legislatuur. We zijn dus enorm tevreden dat ook met de nieuwe bestuursploeg deze plannen zullen
verwezenlijkt worden, en dat we daar met het beachkorfbal een mooie rol in krijgen.
Waarom contacteren we jullie als Deurnese clubs nu?
Bij alle mogelijkheden willen wij als comité Beachkorfbal steeds lokale clubs betrekken, dus ook bij dit
geval in Deurne. Dat zorgt er enerzijds voor dat het werk verdeeld wordt en wij ons kunnen blijven richten
op onze belangrijkste taak: het beachkorfbal op zich.
Op die manier bieden we de clubs ook een mogelijkheid om een extra centje in de kas te krijgen, wat aan
promotie te doen, sponsors iets aan te bieden …
Wat houdt dit nu concreet in?
- Het aanbieden van initiaties/promotie tijdens een speciale beachdag voor de buurt rondom de Arena op
zaterdag 6 juli 2019. Een ideale mogelijkheid om aan promotie te doen voor je club.
- Samen met het comité beachkorfbal instaan voor de organisatie van een beachkorfbal tornooi voor
jeugdteams op zondag 7 juli 2019. Bij een positieve evaluatie achteraf, en het verderzetten van het project
door het district, kan dat voor meerdere jaren verlengd worden.
- Tijdens deze dag is er voor de club ook een mogelijkheid om in te staan voor de horeca rondom het
gebeuren. Hiervoor, en voor het opbouwen en afbreken van het specifieke beachkorfbal materiaal, zijn dan
enkele helpende handen nodig (daarvoor heb je zeker geen 10-tallen mensen nodig!)
- Het inschrijvingsgeld en de opbrengst van de horeca zijn voor de club. Uiteraard neemt de club de kosten
van o.a. de scheidsrechters dan wel op zich.
- Het comité beachkorfbal zorgt hierbij voor raad en daad. Er zullen leden van de cel organisatie aanwezig
zijn om alles mee in goede banen te leiden, wij zorgen voor de algemene promotie (al rekenen we daar ook
een stukje op de club), duiden scheidsrechters aan ...
Wij vragen de clubs uit Deurne dan ook om, als ze interesse hebben, dat kenbaar te maken voor donderdag
14 februari 2019, via bestuur@beachkorfbal.be.
Indien jullie extra informatie wensen, mogen jullie ons ook contacteren via dit mailadres.
Namens het comité beachkorfbal,
met sportieve groeten,
Glenn Lanckbeen
Verantwoordelijke cel organisatie Beachkorfbal België
Kevin Lauwers
Voorzitter Beachkorfbal België
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Meeuwen kalender 2018 – 2019
datum

Wat?

Wie en/of hoe laat?

Waar?

februari 2019
23 februari

Azaleaverkoop

maart 2019
8 maart

Beurscrash Party

Zie affiche…

april 2019
19 april

Quiz of Kaas- en Wijnavond

mei 2019
Supportersdag
25 mei
30 mei t/m 2 juni

Jaarlijkse BBQ @ Meeuwen
Meeuwen Sportkamp

U10/U12/U14/U16

BLOSO Herentals

juni 2019
9 juni

Jaarlijks Volleybaltornooi
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