
Nieuwsbrief 7 
 

50 jarig jubileum 

Nog maar een klein maandje en dan is het zover! Het feestweekend van MBV Green Eagles. De rode loper is inmiddels 

binnen en het programma is klaar. De jubileumcommissie is nu achter de schermen hard bezig om alles op en top te 

regelen. Alle formele uitnodigingen zijn verstuurd en de aanmeldingen voor 17 november stromen binnen. Maar het 

jubileum is natuurlijk voor iedereen die Green Eagles een warm hart toedraagt. We hopen dan ook van jong tot oud, lid 

of oud-lid van 15 t/m 18 november 2017 te mogen ontmoeten. 

 

Programma jubileumweek 

Woensdag 15 november 2017 

20:00 – 22:00 Cursus bloemschikken (voor de versiering van het 

clubhuis) 

Vrijdag 17 november 2017 

19:00   Officiële opening jubileumweekend 

20:30   Reünie 

Zaterdag 18 november 2017 

11:00 – 16:00 Basketbalclinics onder leiding van Mitchell Lieveld 

16:00 – 17:30  Spelletjes voor U8 

20:00 – 02:00  Feest  

Alle bovenstaande festiviteiten vinden plaats in het clubhuis of de 

aanliggende zaal Haydnlaan 1a te Maassluis. 

 

 

  

 

     

 

 

 

  Bloemstukken maken 

Op woensdag 15 november om 20.00 uur wordt er in het clubhuis van 

Green Eagles een workshop bloemstuk maken georganiseerd. Onder 

de professionele begeleiding van Jolien van Baalen worden mooie 

bloemstukken gemaakt met als basis een basketbal. De workshop is 

bedoeld voor leden én voor de ouders van leden. De bloemstukken 

zullen worden tentoongesteld (ter versiering van het clubhuis) op de 

reünie van vrijdag 17 november. Na afloop van de reünie mogen de 

makers hun kunstwerken natuurlijk mee naar huis nemen! 

Geef je op door een email te sturen naar 

jolienvanbaalen@greeneagles.nl. Het aantal mogelijke deelnemers is 

beperkt (15) dus geef je nu snel op! 

Foto Quiz! 

Denk je 17 november op de reünie rustig 

naar een paar foto’s te kunnen kijken, zijn 

er ineens foto’s waar je een (oud) Eagle op 

ziet staan zonder naam. Weet jij alle 

namen te raden? Dan maak je kans op een 

mooie prijs! 

 Wizzu dat… 

 Er een mogelijkheid is om met 

je (oude) team op de foto te 

gaan op vrijdag 17 november? 

 Je dan wel zelf je (oude) team 

moet regelen 

 Je je nog steeds kan aanmelden 

voor de club van 50 

 Er al veel leden gesignaleerd 

zijn met het jubileumshirt 

 Er maar liefst DRIE DJ’s zijn op 

het feest! 

 Er zelfs nog een contest 

gehouden wordt op het feest 

 Sinterklaas 18 november 

aanmeert voor het jubileum 
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Nieuwsbrief 

Heb je de nieuwsbrief niet rechtstreeks ontvangen en wil je (ook als niet-lid) graag op de hoogte 

worden gehouden van de ontwikkelingen rond het jubileum, stuur dan een email naar: 

50jaar@greeneagles.nl  

Jubileumwijn 

Ter ere van het jubileum zijn er nu flessen 

wijn met een special 50-jarig jubileum glas 

te koop. De flessen wijn zijn voor €10,- 

verkrijgbaar aan de bar in het clubhuis. 

 

FEEST!!! 

HELDEN EN OUD HELDEN VAN GREEN EAGLES! Er is een 
basketbalfeest in aantocht….. Het is niet zomaar een feestje, maar 
echt het feest der feesten want Green Eagles bestaat 50 jaar!!! Dus 
blok 18 november in je agenda en dan gaan we het bestaan van de 
mooiste club van de wereld heeeeeeel goed vieren met z’n allen!  
 
Het thema is NBA, dus trek je aller mooiste jersey uit de kast, zodat 
je volop kan shinen en misschien zelfs in de prijzen valt. Daarnaast 
hebben we drie DJ's die de avond zullen vullen met beste knallers 
die er voor zullen zorgen dat de voetjes lekker van de vloer zullen 
gaan en de heupjes goed los gegooid kunnen worden. Nog een ding 
die niet geheel onbelangrijk is... er is ook heel veel koud bier besteld! 

 

Zie jullie 18 november, op het 50-jarig jubileum-NBA-feest 
van Green Eagles!!! 

 
Liefs, AC 

 

  

 

 

CLINICS – CLINICS - CLINICS 

Op zaterdag 18 november 2017 worden er voor elke 

leeftijdscategorie basketbalclinics gegeven. Deze clinics staan onder 

leiding van Mitchell Lieveld. Mitchell geeft al vele jaren 

basketbaltraining en is momenteel hoofdcoach van CobraNova, wat 

uitkomt in de promotiedivisie. Daarvoor was hij ook hoofdcoach en 

assistentcoach bij diverse Nederlandse teams! Onderstaand zijn de 

tijden te vinden verdeeld in de huidige teamindelingen. De clinics 

vinden plaats in de Haydnlaan. Na afloop is er voor iedereen een 

kleine attentie ter herinnering aan de clinic. 

Van: Tot: Wat: 

11:00 12:30 U10/U12 

12:45 14:15 U14/U16 

14:30 16:00 U18/U20 

 

Hoe kan ik me opgeven? 

Je kan een email sturen naar 50jaar@greeneagles.nl. Daarnaast is 

met de trainer/coaches afgesproken dat je jouw deelname ook in je 

huidige team APP kan doorgeven. 
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