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MEV O
‘Van de voorzitter’
Het zit er weer op, het seizoen 2021-2022 hebben we goed kunnen
afsluiten. Met als hoogtepunt het zeer geslaagde jubileumweekend!
Zo’n 40-jarig jubileum kunnen vieren is niet altijd vanzelfsprekend.
Het lukt alleen door inzet van vele vrijwilligers en niet te vergeten
de sponsoren. Via deze weg wil ik dan ook iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, betrokken is/was bij
MEVO.
2Q]HVSRQVRUHQZLOLNJUDDJVSHFL¿HNQRHPHQZDQW]RQGHUKHQKDGGHQZH]HNHUJHHQMDDUDOVYHUHQLJLQJNXQQHQ
bestaan.
Ik bedank dan ook van harte:
• Café Spiekerman
• Installatiebedrijf Pierik
• Van den Broek Services
• Bakkerij ter Weme
• Overkamp Bouwmaterialen
• Hondenschool Henrieke
• Huiskamp Agra Service
• Bouwbedrijf te Selle
• Prange BV
• Teneo IoT
Laten we er samen voor zorgen dat we er over 10 jaar weer een geweldig feest van kunnen maken!
7RWVORWZHQVLNLHGHUHHQHHQKHOH¿MQH]RPHUHQYRRUGLHJHQHGLHRSYDNDQWLHJDDQHHQPRRLHWLMG(QSDNQRJHHQV
een volleybal in de hand en speel ermee zodat straks, na deze rustperiode, de pijntjes beperkt blijven!

Annebet Tannemaat

Mijn quote voor deze Meddo Magazine:

“Als je het niet probeert, heb je al verloren”

17

MEDDO MAGAZINE | JULI 2022

MEVO Meddo viert 40-jarig jubileum
Volleybalvereniging Meddo heeft onlangs het 40-jarig jubileum gevierd. De in 1982 opgerichte vereniging heeft een
feestweekend gehouden op zaterdag 21 en zondag 22 mei. Een speciaal samengestelde jubileumcommissie had een
feestavond georganiseerd bij zaal Spiekerman met vooraf een BBQ. Tijdens de BBQ werden de leden verrast door een
goochelaar. Na deze, goed verzorgde, maaltijd werd het feestgebeuren binnen in de zaal voortgezet.
7LMGHQVKHWZHONRPVWZRRUGGRRUGHYRRU]LWWHUZHUGHQHHQÀLQNDDQWDO
leden in het zonnetje gezet. Als hoogtepunt zijn er maar liefst zes leden
die al vanaf de oprichting lid van de vereniging zijn. Zij kregen allen een
bronzen NEVOBO bondsspeld uitgereikt.
Op de foto v.l.n.r. F. Tuinte, J. Kortschot, F. Scholten en A. Raben.
Niet op de foto: I. Boukema en A. Elsinghorst.
(Foto gemaakt door: P. van Beusekom)

Als geschenk heeft de vereniging een digitaal scorebord aangeboden gekregen door Prange BV en Teneo Iot BV.
Tijdens de avond werden de leden uitgedaagd met een pubquiz en werd er volop gedanst op muziek van de DJ.
Voor de jongste leden van de vereniging begon het feest op zondag 22 mei met een lunch bij Spiekerman.
De volleybalbus van de bond NEVOBO was uitgenodigd om in de tuin van de kerk allerlei volleybalgerelateerde
spellen klaar te zetten.
Het werd een geweldige middag met schitterend weer. Vele kinderen uit Meddo hebben hiervan genoten.
Volleybalvereniging MEVO kan terugkijken op een zeer geslaagd jubileum!!
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Uitje CMV niveau 3 en 4
Op zaterdag 4 juni gingen alle kinderen die bij MEVO in niveau 3 en 4 spelen gezamenlijk naar Kettelerhof in Duitsland, voor een leuk dagje uit.
We gaan al vroeg op pad, aangekomen in het park is het eerst nog wat fris, maar dat maakt de kinderen niks uit.
Ze spelen er meteen volop op los en genieten van alle leuke speeltoestellen en glijbanen in het park.
Tegen de middag eten we de broodjes die Marleen in alle vroegte voor iedereen gesmeerd heeft, ze gaan er goed in!
Na de middag zoeken we wat meer de zon op. In een ander deel van het park kunnen we gelukkig een picknicktafel
bemachtigen die we als centrale plek gebruiken. Er wordt weer volop gegleden, gerodeld en met water gespeeld.
Voor we het weten is de middag om en is het weer tijd om naar huis te gaan.
De kinderen en begeleiders hebben genoten van een mooie, gezellige dag en heerlijk gespeeld!
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