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MEV O
Van de voorzitter
De boeren en bouwvakkers protesteren, de leerkrachten en ziekenhuispersoneel staken en de politie overweegt
acties. Dacht ik dat we eindelijk helemaal uit de crisis waren, zitten we met een te hoge stikstofuitstoot en werkdruk.
De gemeente Winterswijk had na lang aandringen ook begrepen dat het niet meer reëel was om een crisisbijdrage
van de sportverenigingen te vragen. Alleen komt er dan minder geld binnen. Dat los je eenvoudig op door in de
kadernota een vordering op te nemen met een nieuwe naam en het gat is weer gevuld. Net als de kleiput, die vult
ook al lekker met niet gecontroleerd ‘licht vervuild’ slib. Levert ook weer goed wat op. Niet dat de gemeente het
echt nodig had, maar het is toch mooi meegenomen. Dus was ik van plan om ook naar Den Haag te gaan om te
protesteren, maar nu slipt de A12 bij Zevenaar helemaal dicht en is het Malieveld net opnieuw ingezaaid. Dus wat
doen we dan? Dan volleyballen wij gewoon lekker verder en hoeveel stikstof we daarbij uitstoten komt toch niemand
meten.
,QPLGGHOVLVRQVGDPHVWHDPYROOHGLJLQKHWQLHXZJHKHVHQGDQN]LMGULHVSRQVRUHQ$QGUpWH6HOOHKHHIW]LMQ
FRQWUDFWDOVVKLUWVSRQVRUPHWYLMIMDDUYHUOHQJG0DDUGHGDPHVZLOGHQPHHUHQ]LMQ]HOIRS]RHNJHJDDQQDDUH[WUD
sponsoren. Eerst vonden ze Henrieke Bleumink bereid om de broekjes te betalen en daarna volgde Bart Huiskamp
GLHGHMDFNVKHHIWYHU]RUJG,QKHW$FKWHUKRHN1LHXZVHQGH(OQDLVHHQIRWRHQDUWLNHOYDQKHWDDQELHGHQYDQGH
kleding geplaatst. Zie ook bladzijde 17 in deze Meddo Magazine.
Daarnaast hebben René en Jelle Pierik zich bereid verklaard om onze jongste leden (CMV) van nieuwe shirts te
voorzien. En dat is niet de minste groep. Tot gisteren telde die 20 leden, vandaag hebben we het 21e lid mogen
begroeten. Namens het bestuur, en natuurlijk ook de jeugd en de dames, wil ik de sponsoren heel hartelijk
bedanken.
De ATC heeft ook niet stilgezeten. Bij de Slag om Grolle
konden we ons, hoofdzakelijk door de inzet van Lynet,
verheugen op een groot aantal vrijwilligers. Ondanks het
matige weer hebben de meesten het toch weer als leuk
ervaren en ik raad iedereen aan om je over twee jaar op te
JHYHQ([WUDSUHWWLJHELMNRPVWLJKHLGLVKHWJHOGGDWKLHUPHH
is verdiend en onze kas heeft gespekt.
'LUHFWGDDUQDKHEEHQZHHHQPD[LPDDOEH]HWKHUIVWWRHUQRRL
gehouden. Er waren weer een hoop oude bekenden en ook
een paar nieuwe gezichten. Het was ouderwets gezellig. De
uitslag vindt je verderop in het blad.
Dan stond er ook nog een spooktocht op het programma,
maar dat bleek toch wat te eng voor de gemiddelde
Meddonaar. Wegens te weinig inschrijvingen hebben we
GDWPRHWHQDÀDVVHQ-DPPHUZDQWZHKDGGHQHUHFKW
]LQLQHQHHQKRRSJULH]HOLJHLGHHsQ,QGHKXLVDDQKXLV
verspreide Sportkrant hebben we ook een pagina gevuld om
de vereniging wat te promoten. Mocht iemand het hebben
JHPLVWLNKHEH[WUDNUDQWHQJHNUHJHQHQGLH]LMQQRJ
lang niet op, dus kom er maar een halen.
Er is genoeg om over te mopperen en om tegen te
protesteren, dus leef je bij Mevo lekker uit zonder gezeur en
GULQNJH]HOOLJQDDÀRRSZDWPHWHONDDU
Dan rest mij nog iedereen prettige feestdagen te wensen en een voorspoedig 2020.
Peter van Beusekom
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Hart voor de Achterhoek
,QGHYRULJH0HGGR0DJD]LQHKHELNEHORRIGQRJGHRSEUHQJVWYDQGH5DERDFWLHµ+DUWYRRUGH$FKWHUKRHN¶EHNHQGWH
maken, dus bij deze. Er was een recordaantal verenigingen dat dit jaar deelnam aan de actie en dat maakt natuurlijk
de spoeling dunner. Maar dankzij alle Rabobank-leden die Mevo een goed hart toedragen en massaal hebben gestemd
is er een bedrag van 345,91 euro op de rekening van onze vereniging overgemaakt. Alle stemmers heel hartelijk
bedankt. Zoals beloofd zijn we voornemens om hier in het voorjaar een leuke activiteit voor de jeugd van te organiseren. Fried en Peter van Beusekom zijn de cheque op gaan halen en dat leverde het volgende plaatje op.

Jas blijven liggen
Op de laatste avond van ons Herfsttoernooi, vrijdag
25 oktober, is er een jas/jack bij Spiekerman blijven
hangen (zie foto). Wie weet van wie deze jas is? De
eigenaar kan hem bij Spiekerman ophalen. Daarnaast is er ook een donkerblauw jack verdwenen
die de eigenaresse graag terug wil hebben. Mogelijk
heeft de eigenaar van bovengenoemde jas per
abuis de verkeerde jas meegenomen en dit nog niet
bemerkt. Wanneer iemand ons hiermee kan helpen,
neem dan contact op met ons of Spiekerman.
Peter van Beusekom
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Nieuwe kleding Mevo Dames 1 dankzij sponsoren
+HWHHUVWHGDPHVWHDPYDQYROOH\EDOYHUHQLJLQJ0HYRXLW0HGGRVSHHOWVLQGVEHJLQQRYHPEHULQHHQQLHXZHRXW¿W
dankzij drie sponsoren. Henrieke Bleumink van hondenschool Henrieke uit Lievelde, André te Selle van aannemersbedrijf H.J. te Selle BV uit Winterswijk en Bart Huiskamp van Huiskamp Agra Service overhandigden zaterdag 9
november de nieuwe shirts, broekjes en jacks aan het volleybalteam van Mevo. Hondenschool Henrieke is broeksponsor van de Meddose volleybaldames. Henrieke Bleumink is hondeninstructeur en dierentolk in Lievelde. Zij verzorgt
verschillende cursussen voor honden van alle leeftijden. Aannemersbedrijf H.J. te Selle, shirtsponsor van het Dames
1-team, is een familiebedrijf opgericht in een karakteristieke boerderij aan de Honesweg in Winterswijk. Zij zijn een
allround bouwbedrijf met meer dan een halve eeuw ervaring. De trainingsjacks worden gesponsord door Huiskamp
Agra Service, een bedrijf uit Meddo gespecialiseerd in agratechniek, automatisering, installatie en constructiewerk.
'DDUQDDVWQRHPHQZHQRJHYHQGHVKLUWVSRQVRUVYDQGH&09MHXJG5HQpHQ-HOOH3LHULNYDQ3LHULN,QVWDOODWLHEHGULMI
Pierik is een Meddo’s familiebedrijf en al jaren een begrip in de omgeving als het gaat om installatiewerkzaamheden.

André, Henrieke, Bart, René en Jelle bedankt!
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Uitslag van het Spiekerman – MEVO herfsttoernooi 2019
Woensdagavond:
Naam
1.
Zonnedael
2.
YMCS
3.
Elbekurkie 2
4.
Deurgoan
5.
Elbkurkie 1

Punten
8
4
4
2
2

Saldo
+43
+5
-13
-18
-23

Donderdagavond:
Naam
1.
Houw’n 18
2.
De Kaarters
3.
Pa Ma Fra
4.
Poolserhoek
5.
Kleine Buurt

Punten
6
6
6
2
0

Saldo
+35
+21
+12
-19
-49

Vrijdagavond:
Naam
1.
Mijn Favoriete Team

0HYR0L[

3.
Nijweide

:LYRF0L[

5.
BV de Abeel

Punten
8


4


0

Saldo
+45

+1

-44
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Vrijwilligers bij de Slag um Grolle die we even in het
‘zonnetje’ willen zetten
Helaas geen groepsfoto van alle vrijwilligers, moeten we over twee jaar aan denken.
Maar allemaal heel hartelijk bedankt.
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