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Nu de herfstbladeren vallen en de tem-

peraturen weer dalen, maken de terras-

activiteiten op de zwoele zomeravonden 

plaats voor een fanatiek avondje sporten.  

De competitie is weer van start gegaan en 

alle commissies draaien op volle toeren.  

 

Zo is de jubileumcommissie druk bezig 

met de voorbereidingen voor ons 50-jarig 

lustrum op 27 april 2013 en zit de jeugd-

commissie midden in de organisatie-

perikelen voor het eerste CMV-toernooi 

in Mierlo op 27 januari. Wellicht wordt in 

de volgende nieuwsbrief een tipje van de 

sluier opgelicht rondom de geplande jubile-

um-activiteiten? 

 

De penningmeester maakt overuren in 

verband met de contributie die in de eer-

ste week van oktober wordt geïnd en de 

sponsorcommissie probeert de nodige 

begunstigers voor onze club te werven.  

Zo is Bakkerij Jenny van der Putten on-

langs bereid gevonden een bijdrage te leve-

ren. Super bedankt!  

 

Ondanks het feit dat er nog weinig wed-

strijden zijn gespeeld, is DKJO nu al 2 kam-

pioenen rijker. We feliciteren namelijk Rob 

Braan en Dirk Hazelhof 

met het behalen van de 

instaptoets V6 scheids-

rechter van de Nevobo. 

Zij mogen nu wedstrijden t/m 3e klasse 

fluiten. Van harte gefeliciteerd heren! 

 

Veel positieve beweging dus alweer binnen 

DKJO en hopelijk volgt er nog veel meer! 

Wil je zelf ook nog leuke of zinvolle infor-

matie delen (met of zonder foto) of ken je 

mensen die ook graag onze nieuwsbrief 

ontvangen mail dat dan naar nieuws-

brief@dkjo.nl.   

 

De redactie 

 

Ken je zelf ook een bedrijf dat op welke ma-

nier dan ook iets wil bijdragen, laat het dan 

weten aan de sponsorcommissie of informeer 

naar de mogelijkheden via: 

sponsorcommissie@dkjo.nl  

  

 

We feliciteren Aukje (DR2) 

en Gijs van der Putten-van 

den Wittenboer met de ge-

boorte van hun zoon  

 

DAAN 
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Stem mee in de Rabobank Clubkas Campagne! 

CMV toernooi 27 januari 2013 
Op 27 januari 2013 wordt 

het CMV toernooi sinds 

lange tijd weer in eigen huis 

georganiseerd.  

We verwachten die dag 90 

CMV teams in sporthal de 

Weijer. Dit betekent dat er 

over de hele dag ongeveer 

500 kinderen over de vloer 

komen. De organisatie is in 

handen van Nadine Bons, 

Louise Jansen, Miriam van 

de Vorst en Joyce Sheridan. 

Zij zijn al flink bezig om 

deze dag gestalte te geven. 

Deze dag kan uiteraard 

alleen slagen met behulp 

van voldoende vrijwilligers. 

Vrijwilligers zijn die dag o.a. 

nodig om netten op te bou-

wen, te tellen en te fluiten. 

Als bestuur verwachten we 

van elk team (zowel van 

jeugd, senioren als alle re-

creatie teams) en van de 

ouders alle inspanning en 

hulp die nodig is op die dag.  

            

Noteer 27 januari dus al-

vast op de kalender!     

bank kun je meebeslissen 

waar deze bijdrage naar 

toe gaat. 

 

In de week van 24 septem-

ber ontvangt ieder Rabo lid 

zijn/ haar persoonlijke stem 

code thuis. Hiermee kun je 

vanaf donderdag 4 oktober 

t/m maandag 15 oktober 

vijf stemmen uitbrengen op 

je favoriete verenigingen. 

Ieder lid van de Rabo-

bank mag zijn/ haar 

stem laten horen tijdens 

de Rabobank Clubkas 

Campagne. Jaarlijks stelt 

de Rabobank een deel 

van het coöperatief divi-

dend ter beschikking als 

extra ondersteuning aan 

het lokale verenigingsle-

ven, dus ook aan DKJO! 

Als betrokken lid van de 
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Houd de brievenbus in de 

gaten en kijk voor meer 

informatie op 

www.rabobank.nl/

peellandzuid 

 

DKJO rekent ook dit jaar 

weer op veel stemmen. 

Het financiële steuntje in 

de rug komt goed van pas 

in ons jubileumjaar. 

Aanmelden als vrijwilliger 

kan nu al bij de organisa-

tie of via:                    

secretaris@dkjo.nl  

We rekenen op je !! 

Op dinsdag 30 oktober 

2012 mag Dames 3 re-

creatie de ronde lopen 

voor het oud papier.              

Het vertrek hiervan is om 

18.30u vanaf het gemeente-

huis. 

Meenemen van het Cure 

pasje en het dragen van 

veiligheidsschoenen en kle-

ren is verplicht.          

DKJO is aan de beurt 

om het oud-papier in 

Mierlo op te halen. 

Op maandag 29 okto-

ber mag Heren 1 Ne-

vobo deze ronde ver-

zorgen.                    

Het vertrek van deze 

ronde is om 18.30u op 

de hoek Mr. Van Bussel-

straat 114 / Santheuvel. 

Mocht je deze kleding niet 

zelf in bezit hebben dan 

zijn ze verkrijgbaar bij 

Peter van Hoof,          

Langenakker 97 in Mierlo. 

 

Inge Muskens 

secretaris DKJO 

Oud papier ophalen 

http://www.rabobank.nl/peellandzuid
http://www.rabobank.nl/peellandzuid


Tegenstander 

VCE/PSV H2 

Triade VCT H3  

Burgst H3 

Bravo ‘99 H1 

Heren 1 1e klasse 

Za 6 oktober 17.00 uur  

Za 27 oktober 17.00 uur 

Za 10 november 17.00 uur 

Za 1 december 17.00 uur  
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locatie 

Polaris hal te Mierlo-Hout 

 

Thuiswedstrijden DKJO-teams  

Jeugd C 

Za 6 oktober 10.30 uur 

Za 27 oktober 10.30 uur 

Za 10 november 10.30 uur 

Za 1 december 10.30 uur 

Za 15 december 10.30 uur 

 

Heren recr. 1e klasse 

Wo 24 oktober 21.00 uur 

Wo 14 november 21.00 uur 

Wo 28 november 21.00 uur 

 

Dames recr. 1 HK 

Wo 24 oktober 20.00 uur 

Wo 14 november 20.00 uur 

Wo 28 november 20.00 uur 

 

Dames recr. 2 HK 

Wo 10 oktober 19.30 uur 

Wo 31 oktober 19.30 uur 

Wo 21 november 19.30 uur 

Wo 12 december 19.30 uur 

 

Dames recr. 3 OK 

Ma 22 oktober 20.30 uur 

Ma 12 november 20.30 uur 

Ma 26 november 20.30 uur 

 

Dames recr. 4 4e kl. 

Ma 8 oktober 19.30 uur 

Ma 29 oktober 19.30 uur 

Ma 10 december 19.30 uur 

 

Somas Activia JC1 

Polaris JC1 

Particolare/DS JC1 

Saturnus/Coppelmans JC1 

VCP JC1 

 

 

Antares/Air Liquide 1 

VC Waalre 2 

VCE/PSV 3 

 

 

VCE/PSV 2 

Odi 1 

VCE/PSV 1 

 

 

Odi 1 

VCE/PSV 1 

DKJO 1 

VCE/PSV 2 

 

 

Verrekijker 1 

Bravo ‘99 

Ledub 1 

 

 

Alcides 2 

Best 4 

Hoogeloon 4 

 

Sporthal De Weijer te Mierlo 

(kleine zaal) 

 

 

 

 

 

Sporthal De Weijer te Mierlo 

(grote hal) 

 

 

 

Alle damesrecreatieteams spelen 

in sporthal De Weijer (grote hal) 

 

 


