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Weer veel moois voor DKJO in 2018 

Het kalenderjaar zit er al weer bijna op en zoals vele 

jaren, wordt de jaarwisseling bij DKJO gevierd met het 

oliebollentoernooi. Dit jaar staat dit voor 3 januari 

2018 in de agenda genoteerd. Iedereen is van harte 

welkom om te volleyballen en/of te proosten op de 

tweede seizoenshelft en een sportief 2018. 

 

Kampioenschap Jongens B1 

Het zat er al even aan te komen, het kampioenschap 

voor Jongens B1, maar het was zeker nog geen 

vanzelfsprekendheid. Zaterdag 2 december werden 

dan toch  voldoende punten binnengehaald: 

Kampioen! Proficiat!! 

 

Competitie 

Voor de verschillende Nevobo-, jeugd-, en 

recreantenteams van DKJO draait de competitie nog. 

Op sportief gebied heeft DKJO een uitdagend seizoen, 

waarbij het grossieren in kampioenschappen deze keer 

geen vanzelfsprekendheid is. 

Mooie uitblinker is het nieuwe JC2 team, dat dit jaar 

voor het eerst aantrad bij de jeugd en op dit moment 

strijd voor een tweede of derde plaats. Goed bezig!  

De jeugd tot 12 jaar doet het prima, dit seizoen. De 

club groeit gestaag en ieder toernooi kan DKJO weer 

met verschillende teams aantreden. Het volgende 

toernooi staat gepland op 17 december. 

Beachvolleybalveld voor DKJO 

Ook leuk te vermelden dat er is gestart met een echt 

beachvolleybalveld voor DKJO!! Kortom, het wordt 

weer een mooi en sportief 2018! 

 

 Oliebollentoernooi 

Traditioneel sluiten we bij DKJO het jaar ook deze 

keer weer af met ons oliebollentoernooi, dit jaar 

georganiseerd door de mannen van Heren Recreanten 1, 

geassisteerd door een aantal jeugdleden. 

Datum:                      woensdag 3 januari 2018  

Aanmelden vanaf:   19:30 uur 

Start toernooi:         20:00 uur 

Wanneer iedereen op tijd aanwezig is, kan het gezellige 

evenement om 20.00u worden gestart. Er wordt een  

flinke opkomst verwacht, het wordt dus weer een gezel-

lige avond. Iedereen vanaf niveau JB1 is van harte wel-

kom. Na afloop van het toernooi zal uiteraard de prijs- 

uitreiking plaatsvinden in sportcafé De Weijer.  
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 Nieuw voor de jeugd: de DKJO-puzzelpagina op het laatste blad van deze nieuwsbrief !! 
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Kampioensfeestje jongens B1 !! 
Voor de één na laatste competitieronde stond Nuvo ’68 uit 

Nuenen op het programma, 3 sets winnen zou voldoende 

zijn om het kampioenschap binnen te halen. Licht gespannen 

begon het team aan de wedstrijd. Er werd een mooie 

wedstrijd gespeeld, waarbij DKJO het in de vierde set nog 

erg zwaar kreeg en bijna de set dreigde af te geven. 

Uiteindelijk kon met 4-0 worden gewonnen, wat 5 punten 

opleverde, waarmee het team niet meer kon worden 

ingehaald.  

Op 16 december om 15:00 uur is de laatste wedstrijd 

gespeeld, thuis in sporthal de Weijer in Mierlo, waarna het 

kampioensfeestje nog een keer dunnetjes is overgedaan.  

 

Pietentraining 
Op 29 november werd de training van onze CMV-leden 

opgeschrikt door een onverwacht bezoek van twee heuse 

pieten, die de verschillende oefeningen flink verstoorden, dit 

tot hilariteit van alle spelertjes. Een klein cadeautje voor 

iedereen maakt echter alles weer helemaal goed! 

 

Vrijwilligers 
Zoals iedere vereniging valt of staat ook onze club met de 

bijdrage van vrijwilligers. Alleen samen kunnen we er een 

mooi clubke van maken en behouden! Dat doen we goed, 

maar..... meer hulp is en blijft welkom! 

We zoeken bijvoorbeeld nog mensen die wedstrijden voor 

de C- en B-jeugd willen fluiten.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Belangrijk: CMV-toernooi !!! 
Zondag 14 januari wordt het jaarlijkse CMV-toernooi 

georganiseerd. Johan Ruis is bereid gevonden de 

organisatie op zich te nemen, heel erg fijn!  

We kunnen het toernooi echter niet gerealiseerd krijgen 

zonder ieders hulp en denken dan ook te mogen 

verwachten dat iedereen zijn/haar steentje wil bijdragen. 

Inmiddels zijn hier op verschillende manieren dan ook al 

oproepen voor gedaan. Er zijn verschillende helpende 

handjes nodig  om te fluiten, te tellen, EHBO, etc.  

Dringende oproep aan alle seniorenleden, jeugdleden en 

ouders van CMV-leden om z.s.m. aan te melden bij  

cmvtoernooi@dkjo.nl zodat we onze jeugd weer een 

super toernooidag kunnen bieden. 

(Uiteraard is verder iedereen ook die dag weer van harte 

welkom om onze CMV-teams te komen aanmoedigen!!!) 

 

 

 

 
 

 

 

Ook zijn we altijd op zoek naar hulptrainers bij de jeugd. 

Voor de jeugdcommissie hebben we inmiddels een aantal 

aanmeldingen ontvangen; hartstikke fijn dat we hiermee 

de komende tijd weer leuke activiteiten georganiseerd 

krijgen! 

 

CMV nieuwjaarsreceptie 10 januari  

          Op woensdag 10 januari zal voor alle 

CMV-leden en de C-jeugd van DKJO een 

gezellige nieuwjaarsreceptie worden 

georganiseerd.                                                                             

LET OP: Ook ouders zijn van harte uitgenodigd! 

Vanaf 19:00 uur zal in de kantine worden 

gezorgd voor iets lekkers. 

 

 



December 2017      

 

Beachvolleybalveld in aanleg                      
We zijn al geruime tijd bezig om, samen met de gemeente, 

te kijken of er een beachvolleybalveld gerealiseerd zou 

kunnen worden in Mierlo. Deze maand was het eindelijk 

zover. Hoveniersbedrijf Paul Swinkels heeft van de 

gemeente de opdracht gekregen tot aanleg van het veld. De 

contouren zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. In het voorjaar 

zal de omgeving van het veld (Gelegen naast het 

parkeerterrein aan de zijde van de tennisvelden) 

aangegroeid zijn en kunnen we het veld feestelijk in gebruik 

nemen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oud papier 2018 
Voor 2018 zijn we als vereniging weer ingedeeld bij het 

ophalen van oud papier. Misschien niet altijd de leukste 

klus, maar we halen er wel veel geld mee op om mooie 

dingen mee te doen . 

Zorg er allemaal voor dat iedereen goede kleding en 

schoenen aan heeft. Er mogen 3-4 mensen meelopen. 

Als er meer zijn, worden ze terug gestuurd. En zorg 

ervoor dat je een pasje bij je hebt. Als er vragen zijn 

kun je ze stellen via secretaris@dkjo.nl. Het schema van 

2018 staat links beschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

Dinsdag 2 januari Heren recreatie 1, route C2 

vertrek Eikendreef 

Maandag 23 april Heren Nevobo 1, route D1 

vertrek hoek van Kuikstraat/van Rodestraat 

Maandag 30 april Dames 1, route C1 

vertrek hoek Vesperstraat/Dorpsstraat 

Maandag 24 sept. Heren recreatie 1, route D2 

vertrek hoek v.Busselstraat 114 /Santheuvel 

Maandag 1 okt. Heren Nevobo 1, route A1 

vertrek Verheugstraat/Santheuvel (kruisbeeld) 

 

                

     

            

Prevaction, sport- en ontspanningsmassage 
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Onze CMV-kids kunnen voortaan vooruit op de puzzelpagina van DKJO.  Er staan elke keer weer                                   

andere puzzels in, van rebussen tot woordzoekers en sudoku’s.   Als je de puzzels hebt opgelost,                                      

kun je de ingevulde pagina mailen naar nieuwsbrief@dkjo.nl of geef je ‘m aan je trainer voor                                                     

1 februari en maak je kans op een leuke ……                                       

waardebon van Intertoys!!      (Vergeet niet je naam onderaan te vermelden) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          

aalscholver  fuut  kievit                  

merel    winterkoning buizerd     

gors       koolmees    mus              

uil  duif      goudvink  

kraai       raaf   wielewaal 

eend          grutto   leeuwerik  

reiger    wulp   ekster       

hop        meeuw       taling  

zwaan      

 

Alle woorden zitten horizontaal, verticaal  of 

diagonaal  verstopt in de puzzel. Streep ze door en 

maak van de overgebleven letters het puzzelwoord. 

 

 oplossing  

Elke Sudoku puzzel bestaat uit een groot vierkant met 6 mini-vierkantjes. Een aantal cijfers zijn gegeven om je op 

weg te helpen. Voor het oplossen van de puzzel gelden de volgende twee regels: 

* In elke rij (horizontaal) en elke kolom (verticaal) van het totale vierkant mag een gekozen getal (1 tot en met 6) 

telkens maar één keer voorkomen. 

* Binnen één mini-vierkant mag een getal (1 tot en met 6) ook maar één keer voorkomen 

                         

 

 

 

Naam:……………………………………… 


