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Een goed begin….. 
De competitie is in volle gang.  Zowel heren Ne-

vobo als dames recreatie 1 en 2 doen weer mee in 

de top van hun klasse. Ook dames recreatie 3 

sprokkelt haar punten bijeen en heren recreatie 

verdedigt momenteel de 3e positie. Naast de vol-

wassenen is ook de jeugd lekker op dreef, zowel 

in competitie als toernooien.                          

Op sponsorgebied is de commissie weer actief 

geweest en heeft nieuwe begunstigers geworven. 

Zij zijn in deze nieuwsbrief en op de website te 

zien. Goed werk!  

De jeugdcommissie is druk met allerlei activitei-

ten, kortom…. een goed begin van het seizoen! 

Uitnodiging CMV-toernooi 
Beste allemaal, 

 

Op 26 januari 2014 organiseert DKJO weer het 

CMV-toernooi voor alle mini’s in onze regio. We 

verwachten die dag maar liefst 450 mini’s in onze 

sporthal!! 

 

Net als vorig jaar hebben we de hulp van onze 

hele vereniging héél hard nodig, dus noteer 26 

januari 2014 alvast in jullie agenda’s!! 

 

Het toernooi is opgedeeld in drie delen, de eerste 

wedstrijden starten om 9.30 uur, de tweede 

groep start om 12.00 uur en de laatste groep om 

15.00 uur. Het toernooi zal rond 17.30 uur eindi-

gen. 

 

Bij deze willen wij van elk Recreatie-/NEVOBO-

team 2 tot 3 vrijwilligers vragen om een gedeelte 

van de dag te komen helpen. Bij de twee laatste 

groepen (12.00 uur en 15.00 uur) hebben wij de 

meeste mensen nodig.  

  

Het verzoek aan de aanvoerders is om binnen het 

team te inventariseren wie welk tijdstip komt 

helpen en ons dit per mail te laten weten via 

cmvtoernooi@dkjo.nl. 

 

Wij hopen er, samen met jullie, net als afgelopen 

jaar een mooi toernooi van te maken!  

 

Alvast bedankt!! 

 

CMV-commissie 
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Jeugdweekend groot succes ! 
Jeugdweekend  

We hadden heerlijk weer en 

de locatie midden in de bossen 

was geweldig voor alle kin-

deren. Er is heerlijk gespeeld 

rondom de blokhut en de 

vijver met water was zeer 

geliefd om rondom en soms 

erin te spelen. In de middag 

levend statego in de bossen 

gespeeld en 's avonds weer 

terug naar de bossen voor een 

geluidenspel. Groot en klein 

gemengd met zaklamp op zoek 

naar de "dieren" verstopt in 

het bos. Daarna natuurlijk een 

kampvuur met marshmallows 

en frikadellen. De oudste mei-

den wilden nog graag een 

dropping, dus met twee bege-

leiders op de Strabrechtse 

Heide gedropt en op zoek 

terug naar de blokhut.               

Op zondag nog gezellig met z'n 

allen ontbijten en daarna nog 

"kwalleballen".  

Het geweldige weekend was 

toen weer voorbij maar noteer 

alvast 6/7 september in je 

agenda voor volgend jaar! 

 

 

CMV-toernooi 
Dit volleybalseizoen zal ook 

DKJO weer een CMV toer-

nooi organiseren en wel op 26 

januari 2014.  

We hopen op veel hulp om 

van deze dag weer een succes 

te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige informatie:  
Op woensdag 27 november 

zullen we voor onze jongste 

leden een sinterklaastraining 

organiseren.  

En uiteraard zullen we ook dit 

jaar weer aandacht vragen 

voor een goed doel.  Welk 

doel dat wordt kun jij mede 

bepalen.  Heb je een idee geef 

dat dan door per mail op: 

voorzitter@dkjo.nl . 

 

Tot dan!!! 

2013 is nog niet voorbij, maar 

graag willen we alvast aan-

dacht vragen voor het jaarlijk-

se oliebollen toernooi. 

Noteer in de agenda: woens-

dagavond 8 januari 2014! 

Zoals altijd zijn ook andere 

volleybal vrienden weer van 

harte welkom, dus zegt het 

voort.... 

N I E U W S B R I E F  

JEUGDWEEKEND         

6/7 SEPTEMBER 2014 

Oliebollentoernooi op 8 januari 
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DKJO Sepa-proof 

Uiteindelijk is het gelukt om de 

automatische incasso volgens de 

nieuwe SEPA regelgeving uit te 

voeren.  

Na een niet gelukte eerste poging 

is het gelukt om op 15 oktober 

wel de contributie te incasseren 

van alle leden.  Bij een enkeling 

heeft dit problemen opgeleverd. 

Zij zijn hierover gemaild. 

In februari gaan we ervan uit dat 

de incasso bij de eerste poging 

meteen gaat lukken. 

Groeten, 

Marianne van Dril 

penningmeester vv DKJO 

 

Zorg er allemaal voor dat ieder-

een in het bezit is van een pasje, 

veiligheidskleren en schoenen. De 

controle hierop is streng.  

De kleren zijn op te halen bij Pe-

ter van Hoof, Langenakker 97 

Mierlo 

Instructieavond 

Voor degene die nog geen pasje 

heeft is er op dinsdag 12 novem-

ber de mogelijkheid de instructie-

avond te volgen. Het vindt plaats 

om 19.00u in Lodewijkstraat 3 in 

Eindhoven.                  

Voor meer info en inschrijven, 

mail naar secretaris@dkjo.nl . 

 

Groetjes Bregje vd Boogaard 

Secretaris DKJO 

Ophaalrooster 

Op maandag 18 en maandag 25 

november 2013 is onze vereniging 

weer aan de beurt voor het opha-

len van oud papier. Hiervoor is 

ingedeeld: 

18 november:  Dames Recr.1  

Route C1, vertrek 18.30 uur bij 

het Gemeentehuis 

25 november: Heren Nevobo 

Route D1, vertrek 18.30 uur op 

de hoek v. Kuikstraat/v. Rode-

straat. 

Oud-papier ophalen en instructieavond 

Sanitair-en CV-systemen 

Op 24 september zijn  Yvon van 

Rozendaal (DR1) en haar partner 

Mark de trotse ouders geworden 

van dochter Lynn.     

We wensen hen veel geluk en 

gezondheid! 

GEBOORTENIEUWS 
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