
P A G I N A  1  

D
K

JO
   N

IE
U

W
S
B

R
IE

F
   

E
X

T
R

A
 E

D
IT

IE
  

 

Oud-papier ronde voor dames 3 en 4 

Feestavond DKJO 5 november!! 

Instructie avond oud papier! 
Woensdag 26 oktober  
a.s. organiseert Cure weer 

een instructieavond oud 

papier ophalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: ’t Patronaat, 

Heer van Scherpenzeelweg 

14 te Mierlo 

 

Cure stelt een legitimatie-

pasje voor oud papier op-

halen verplicht. Vanaf nu 

gaat Cure daar streng op 

controleren. Zonder pasje 

mag je geen oud papier 

ophalen! 

Alle seniorenteams komen 

1x per jaar aan de beurt 

om oud papier op te halen. 

Elk team is er zelf verant-

woordelijk voor dat er 

voldoende mensen met 

Cure pasje zijn. 

Heb je dus nog geen Cure 

pasje en nog geen veilig-

heidskleding, ga dan op 26 

oktober naar de instructie 

bijeenkomst van Cure. 

Pasfoto en kopie legitima-

tiebewijs moet je meene-

men naar deze bijeen-

komst. 

 

Inge moet het aantal deel-

nemers doorgeven! 

Dus opgave voor de in-

structie avond graag 

vóór 15 oktober  
aanstaande doen via     

secretaris@dkjo.nl   

Meer informatie 

over de feestavond 

wordt zo snel mo-

gelijk op een flyer 

verspreid. 

 

Dus trommel je 

team alvast op voor 

de 5e november en 

ga helemaal los! 

De organisatie van de eer-

ste feestavond van DKJO 

in dit seizoen is in volle 

gang. 

Noteer daarom alvast: 

 

Zaterdag 5 november 

 

Locatie: De Weijer 

Vanaf:  20.30u        

Ook op 17 oktober 2011 

mag DKJO oud papier 

ophalen.           

Dames recreatie 3 zal 

deze ronde lopen. 

De start is dan om 18.30 

uur op het Kerkplein. 

Meenemen van het Cure 

pasje en het dragen van 

veiligheidsschoenen en 

kleren is verplicht. Mocht 

je deze kleding niet zelf in 

bezit hebben dan zijn ze 

verkrijgbaar bij Peter van 

Hoof. 

Op 10 oktober 2011 mag 

DKJO oud papier ophalen. 

Dames recreatie 4 zal 

deze ronde verzorgen.  

Start om 18.30 uur bij 

Burg. Verheugtstraat / 

Hoek Santheuvel. 
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