MEDDO MAGAZINE | MEI 2021

MEV O
Van de voorzitter
Inmiddels is het lente en hebben we het bijna alleen nog maar over
de VVV. Niet de gezellige plaatselijke kantoortjes met toeristische
informatie, maar Vaccineren – Versoepelen – Vakantie.
De verkiezingen zijn achter de rug en de formatie van een nieuw
kabinet leek een formaliteit. Maar ook hier gooide het virus roet in het eten. Met het vaccineren gaat het al niet veel
beter. Problemen met leveringen, opslag en complicaties. Het schiet niet echt op, maar we gaan niet bij de pakken
neerzitten.
Met wat beter weer en langere dagen kunnen we ook buiten onze energie wel kwijt. Het bestuur was al druk
op zoek naar locaties om buiten te sporten toen de jeugd ons voor was. Prima initiatief dames! Bij Sc. Meddo
kunnen de meisjes-B op maandag- en donderdagavond terecht in de pannakooi. En inmiddels traint de CMV op de
woensdagavond ook op het terrein van Sc Meddo. En Wivoc is voornemens een toernooi voor de jongste leden te
organiseren. De meisjes zijn op de maandagavond van locatie gewisseld en spelen nu op de beachvolleybalvelden
van Wivoc. We hopen dat de temperaturen snel wat gaan stijgen, want het is toch even wennen met je blote voeten
in koud zand. Zojuist komt de bevestiging binnen dat ook ons damesteam ’s maandags op de beachvolleybalvelden
kunnen trainen. Helaas moet dit team worden gesplitst in twee groepen, +27 en -27 jaar. We zijn Sc. Meddo en
Wivoc zeer dankbaar voor het belangeloos beschikbaar stellen van hun accommodaties.
Dat deze moeilijke tijd ook positieve kanten heeft blijkt uit de samenwerking tussen de verenigingen uit Meddo en de
school met het organiseren van jeugdactiviteiten op een aantal zaterdagen. Wie weet wat daar nog uit gaat groeien
en een vervolg krijgt. Op bestuurlijk niveau zitten we ook niet stil. Vergaderen moet helaas nog via Teams. Heel blij
zijn we met versterking van ons bestuur in de persoon van Ferdinand Sluiter (lees meer hieronder). Daarmee zijn
de herenrecreanten ook vertegenwoordigd en zal Ferdinand waar nodig de jeugdcommissie ondersteunen. Maar om
weer aan het vereiste oneven aantal bestuursleden te komen hebben we nog een lid nodig. WIE?!
Half maart hebben Annebet en ik een gesprek gehad met Elvira Schepers en Suzan de Jong van de gemeente
Winterswijk over onze wensen als vereniging richting de gemeente. We zijn benieuwd wat daar uit voortkomt.
In voorbereiding op een vergadering van de sportraad (delegatie Winterswijkse sportverenigingen) met de
wethouder en waarschijnlijk de burgemeester, is er een bijeenkomst van 12 verenigingen geweest waar ook Mevo
vertegenwoordigd was.
%HJULMSHOLMNLVHUXLWJHEUHLGDDQGDFKWEHVWHHGDDQGH¿QDQFLsOHVLWXDWLHYDQGHYHUHQLJLQJHQHQGHFRQVHTXHQWLHV
daarvan. Maar vooral ook hoe we de toekomst zien en hoe de gemeente ons daarin kan ondersteunen. Hebben jullie
goede ideeën en/of wensen, laat het me weten dan kan ik het meenemen naar het overleg. Ik hoop dat iedereen op
zijn/haar eigen wijze en beetje soepel blijft en we er in het nieuwe seizoen ouderwets tegenaan kunnen.
Peter van Beusekom

Even voorstellen: Nieuw bestuurslid Ferdinand Sluiter
Ik ben Ferdinand Sluiter en sinds een paar jaar volleybal ik bij de herenrecreanten. Sinds kort zit ik in het bestuur
van de Mevo en hebben ze gevraagd of ik me even kort wil voorstellen. Ik ben getrouwd met Lianne en we hebben
samen twee dochters Femke en Isa. Ook zij volleyballen bij de CMV meisjes van Mevo. Wij wonen sinds 2015 met
YHHOSOH]LHULQ0HGGR,NZHUNELM5RXZPDDWLQ*URHQORDOVFKDXHXUNUDDQPDFKLQLVW0LMQKREE\¶V]LMQYROOH\EDO
en hardlopen. Verder hoop ik dat we in het nieuwe seizoen weer gezellig samen kunnen volleyballen en de nodige
gezellige avondjes bij Spiekerman hebben.
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Yeahhhh, we mogen weer volleyballen!
De CMV-jeugd is weer gestart met de trainingen, alleen niet in de zaal, maar
in de pannakooi bij Sportclub Meddo. Waarvoor onze dank groot is om hiervan
gebruik te maken. Bij koude avonden even iets warms aantrekken en ze kunnen
er tegenaan.
Daarnaast maakt meisjes B een keer per week gebruik van de Beachvelden van
Wivoc bij Sportpark Jaspers en de andere training is ook in de Pannakooi bij de
Sportclub Meddo.

We hopen natuurlijk allemaal dat we weer snel in onze vertrouwde zaal
kunnen spelen en dat we uiteindelijk ook weer de wedstrijden kunnen oppakken, want dat vinden we allemaal het leukst.
Daarnaast zit het jeugduitje van vorig jaar nog in het vat en het uitje van
dit jaar natuurlijk niet te vergeten! Dit houden jullie zeker nog van ons
tegoed.

Herencompetitie knopen er nog een seizoen bij aan
De herencompetitie van Mevo gaat nog een seizoen door. Na bevlogen lobbywerk onder spelers door teamleider
Henny Nekkers hebben de heren dat begin april besloten. Eigenlijk zou het huidige seizoen al het laatste seizoen van
de heren worden, maar aangezien de competitie in oktober abrupt werd beëindigd vanwege het oprukende covid-19virus hebben de heren besloten dat zij hun competitiecarrière niet thuis op de bank maar op het volleybalveld willen
afsluiten. Er zijn nog wel wat mitsen en maren, dat wil zeggen, knakkende knieën, rammelende ruggen, stramme
schouders en haperende hamstrings, maar met mentale en fysieke ondersteuning van de herenrecreanten durven de
competitiespelers (gemiddeld leeftijd inmiddels ruim boven de 60 jaar) er toch nog een jaartje aan vast te knopen.

Restant competitiewedstrijden geschrapt
Als gevolg van de geldende coronamaatregelen, is besloten de resterende wedstrijden uit de kalender te halen.
Eerder is al gecommuniceerd dat er op basis van de gespeelde wedstrijden dit jaar geen promotie & degradatie
richting het seizoen 2021-2022 mogelijk was. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen lieten we de geplande
competitiewedstrijden in eerste instantie wel op de kalender staan. Maar gezien de verlenging van de huidige
maatregelen, is besloten deze wedstrijden nu, voor de niveaus Topdivisie en lager, ook uit de kalender te halen.
Guido Davio, algemeen directeur Nevobo: „Natuurlijk hopen we dat voor het einde van het seizoen teams nog
wedstrijden kunnen spelen. We blijven dan ook in gesprek met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
RPWHNLMNHQKRHGHVSRUWYHUDQWZRRUGHQJHGLHUHQWLHHUGZHHURSHQNDQ(FKWHUKDOHQZHQXGH]HGULHWRWYLHU
wedstrijden uit de kalender, zodat we ruimte maken voor teams om zelf oefenwedstrijden te plannen. Zo kunnen ze
zelf bepalen tegen wie ze zouden willen spelen, in plaats van ‘vast’ te zitten in de planning die er ligt.”
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Activiteiten op de laatste zaterdag van de maand
Samen met Sportclub Meddo, Penta en Beweeg Wijs (basisschool) hebben wij al
enkele zaterdagochtenden activiteiten voor de jeugd georganiseerd en
begeleid. Op de eerste zaterdag (eind januari) hebben de kinderen heerlijk met
elkaar gespeeld, omdat ze elkaar al een geruime tijd niet meer hadden gezien
vanwege de sluiting van de school (Corona). Daarnaast stonden er ook heel wat
spellen klaar, waarmee de kinderen aan de slag konden. Zoals bus gooien, touwtrekken, voetballen, hockeyen, springkussen en het skelterparcours op de parkeerplaats, kortom Sportclub Meddo was voor een ochtend omgetoverd tot een speelparadijs. Alle kinderen (wel 90 kids) konden met een blij gezicht weer naar huis.
De tweede zaterdagochtendactiviteit zou eerst in het carnavalsweekend plaatsvinden, maar er lag een mooi pak
sneeuw, waarmee de kinderen zich ook goed konden vermaken. Dus het werd twee weken verzet. Op deze ochtend
hadden 13 vossen, van Carnavalsvereniging De Knorrepotten, zich in de kern van Meddo verstopt. Als er een vos was
gevonden kreeg de groep een sticker (groep 1 t/m 4) of een vraag van de vos (groep 5 t/m 8). Er was ook een vos
gekleed als een paashaas, daarvan kregen we een lekker chocolade-ei voor onderweg. De prins en adjudant waren
verkleed in een teletubbiepak. Ze dachten dat ze samen één waren, maar dat was niet zo. Elke groep moest er nog
een keer langs om een sticker te scoren of een vraag te beantwoorden. Dat mocht de pret niet drukken! Er is heel
wat door Meddo afgerend om alle vossen te pakken te krijgen. Na onze ochtend hebben de kinderen een lekker
snoepzakje mee naar huis gekregen.

Op zaterdag 27 maart was de derde ochtend dat we weer iets leuks mochten doen. Het was nog even twijfelachtig
of het door kon gaan in verband met de voorspelde neerslag. Op het programma stond deze ochtend een speurtocht
voor groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 deed een sportieve bingo. In de speurtocht zaten wat opdrachtjes verwerkt in
het paasthema, zoals paaseieren tellen, het woord ei maken met je gehele groepje en ook de paashaas sprongen
mochten zeker niet ontbreken. Aan het einde van de tocht kwam er nog een vervelende hagelbui, terwijl een aantal
groepjes nog onderweg waren. Bij de sportieve bingo werden heel wat getallen gedraaid totdat er een volle bingokaart was. De hagel zorgde in ieder geval voor een volle bingokaart.
We willen Sportclub Meddo bedanken voor het beschikbaar stellen van de locatie en de goede zorgen!
En natuurlijk ook alle vrijwilligers die deze activiteiten voor onze jeugd mogelijk hebben gemaakt!
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