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Nog even dit…... 
Jullie zullen wel denken…. Alweer een nieuws-

brief? Amper 2 weken geleden verscheen de vori-

ge. Maar, toch nog even dit….. 

Twee belangrijke data zijn gewijzigd, te weten de 

datum van het CMV-toernooi en die van het Olie-

bollentoernooi voor de senioren.  

Daarnaast zijn er nog een paar voordeeltjes die 

we jullie niet willen onthouden in deze gezellige 

maar dure weken. 

Kortom, neem snel even kennis van deze nieuws-

brief! 

De redactie 

CMV-toernooi op andere datum!! 
Vanwege andere activiteiten in  Sporthal De Weij-

er zal het CMW-toernooi worden verzet naar 

 

Zondag 2 februari 2014 

 

DKJO organiseert dan 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          

2 februari 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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Via DKJO met korting de feestdagen in! 
Ja, je leest het goed. Omdat je 

lid bent van DKJO kun je bij 

Koppen Speelgoed in Geldrop 

met korting cadeaus kopen. 

DKJO is op zoek naar nieuwe 

vormen van sponsoring om de 

vereniging financieel extra 

armslag te geven. De firma 

Koppen heeft contact gezocht 

omdat ook zij op andere ma-

nieren nieuwe klanten willen 

krijgen en deze nieuwe manier 

van samenwerken gaat als 

volgt. 

 

Je surft naar www.koppen.com 

en ziet dat je kunt shoppen in 

diverse productcategorieën, 

zoals speelgoed, baby & peu-

ter, creatief en educatief etc. 

Mocht  je besluiten iets te 

bestellen, vermeld dan bij het 

betalen de kortingscode  

KOPP-DKJO13.  

Je kiest dan voor de optie 

“cadeaubon”.  

Met deze kortingscode ont-

vang je een korting van 5% op 

het aankoopbedrag en dat is in 

deze dure cadeaumaanden 

mooi meegenomen. 

Eind december berekent Kop-

pen voor welk bedrag DKJO- 

leden hebben gekocht en over 

dat bedrag ontvangt DKJO een 

klein percentage. 

Natuurlijk mogen familie, 

vrienden en kennissen ook van 

deze korting gebruik maken, 

dus geef de code gerust door. 

 

Om iedereen helemaal gerust 

te stellen….. uiteraard is 

anonimiteit van je bestelling 

(en) gewaarborgd! 

 

Voor DKJO is dit een nieuwe 

manier van sponsoring dus 

we zijn ook benieuwd naar 

jullie opvatting en ervaring.  

Laat je mening horen aan de 

sponsorcommissie, zodat zij 

een idee krijgen of DKJO le-

den dergelijke aanbiedingen en 

mogelijkheden interessant 

vinden. Er zijn namelijk ook 

voor andere productgroepen 

dergelijke acties met bedrijven 

te realiseren.  

 

De sponsor commissie en de 

firma Koppen zijn benieuwd 

naar de resultaten!  

Zoals altijd zijn ook andere 

volleybal vrienden weer van 

harte welkom, dus zegt het 

voort.... 

De jeugd houdt overigens wel 

hun oliebollentoernooi op 

woensdag  8 januari !           

Zij zullen binnenkort worden 

geïnformeerd over de tijden 

e.d. door hun trainers. 

Tot dan!!! 

In de vorige nieuwsbrief is 

jullie gevraagd om 8 januari 

vrij te houden voor het legen-

darische oliebollentoernooi. 

Vanwege enkele uitwedstrij-

den op die avond, zal dit toer-

nooi voor de recreatieteams 

en heren nevobo worden 

gehouden op:  

maandag 30 december! 

De organisatie van het toer-

nooi is in vertrouwde handen 

van heren recreatie! 

N I E U W S B R I E F  

Oliebollen op 30 december i.p.v. 8 januari !!  

Via%20DKJO%20met%20korting%20de%20feestdagen%20in!
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Bedankt voor het 

stemmen! 

Als bestuur van DKJO willen we 

jullie bedanken voor het stemmen 

op onze club tijdens de Rabo 

Clubkas Campagne.  

Deze actie heeft begin oktober 

weer plaats gevonden. Het bedrag 

wat we met deze actie ophalen 

wordt ieder jaar hoger. Dit jaar is 

er € 365,= opgehaald voor ons 

doel: het opleiden van jeugdtrai-

ners. Hier gaan we dan ook zo 

snel mogelijk mee beginnen! 

Groeten,  

Marianne van Dril 

penningmeester vv DKJO 

Afspraken DKJO met 

Fit and Fun 

Afdeling Fysiotherapie / Sportre-

validatie van Sport- en Gezond-

heidscentrum Fit and Fun is geves-

tigd  aan de Pastoor de Winter-

straat 5 in Mierlo en wordt be-

mand door fysiotherapeut Wolf-

gang Höberth. 

Bij een opgelopen blessure of 

andere klacht kunnen DKJO-leden 

voortaan gratis gebruik maken van 

het  inloopspreekuur op vrijdag- 

avond van 19:00 - 19:30.        

Voor meer info kun je bellen naar: 

0492-665331 of mailen naar:  

fysiofitandfun@gmail.com  

voorbij gekomen, en we denken 

een passend doel gevonden te 

hebben in het aanschaffen van 

trainingsmateriaal voor onze 

jeugd. 

Recent is de eerste investering 

gedaan: een zogenaamde Attack-

bal, waarmee de aanloop en be-

weging bij het smashen geoefend 

kan worden. Een hele mooie be-

steding, waar we erg blij mee zijn!   

Het bedrag dat resteert willen we  

graag benutten voor de aanschaf 

van andere middelen. 

Hoogtepunt van ons 50-jarig jubi-

leumjaar was natuurlijk de fantasti-

sche jubileum-dag in april. 

We mochten van diverse partijen 

een mooi bedrag cadeau krijgen, 

waaronder van de oprichters van 

onze club! 

Daarbij werd de wens uitgespro-

ken dat de giften ten goede zou-

den komen aan onze jeugd; Zij 

hebben de toekomst! 

En dan moet je even op zoek naar 

een mooie, en duurzame beste-

ding. Verschillende ideeën zijn 

 Namens de jeugd…...  oprichters bedankt!! 

Sanitair-en CV-systemen 

Op 11 november zijn Jean-Paul 

Smirk (Heren recreatie) en zijn 

partner de trotse ouders 

geworden van dochter Fay.     

We wensen hen veel geluk en 

gezondheid! 

GEBOORTENIEUWS 

Oprichters dus nogmaals  

bedankt! 

mailto:fysiofitandfun@gmail.com

