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Nood-oproep vrijwilligers !!!! 

De CMV-commissie zit nog dringend verlegen 

om een aantal vrijwilligers voor zondag 18 janua-

ri as. Je hoeft niet persé een hele dag aanwezig 

te zijn, met een paar uurtjes zijn ze ook erg ge-

holpen. Je kunt je aanmelden voor 11.30-14.30u 

of van 14.30 tot 17.30u via                     

cmvtoernooi@dkjo.nl. 

Een mooi nieuw jaar voor DKJO 

Onze volleybalvereniging DKJO heeft 2014 en 

daarmee tevens de eerste helft van het seizoen, op 

een mooie manier mogen afsluiten. 

Na een overvolle activiteitenkalender werd op 29 

december jl, als laatste activiteit van dit jaar, het 

traditionele “Oliebollen-toernooi” georganiseerd. 

Een succesvol en gezellig evenement met een grote 

opkomst was het resultaat.  

DKJO hoopt –samen met alle leden- op dezelfde 

sportieve en voorspoedige wijze inhoud te gaan 

geven aan 2015 en weer een extra impuls voor 

volleyballend Mierlo te kunnen betekenen. 

 

Ook de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) 

positioneert 2015 als hèt volleybaljaar. 

Nederland organiseert dit jaar het wereldkampi-

oenschap Beachvolleybal èn de Europese kampi-

oenschappen Dames. In navolging van de Hockey-

bond, die afgelopen jaar de wereldkampioenschap-

pen mocht organiseren, verwacht de NeVoBo een 

zelfde boost voor de volleybal-sport in 2015. 

Samen met deze (inter)nationale evenementen, 

staat ook de kalender van Volleybalvereniging 

DKJO vol van de activiteiten.  

Zo kent DKJO het komende jaar ook weer het 

jeugdkamp, en zal ze vertegenwoordigd zijn bij 

verschillende sport-promotie-campagnes die dit 

jaar georganiseerd gaan worden. 

Op 7 januari is ook voor de fors groeiende jeugdaf-

deling een oliebollentoernooi georganiseerd.      

Het CMV-toernooi op 18 januari, waaraan ca. 500 

jeugdspelers uit de regio zullen deelnemen is het 

volgende grote evenement op de agenda van 

DKJO. Jeugdige spelers < 12 jr, uit de gehele regio, 

nemen dan de strijd tegen elkaar op om de toer-

nooiwinst, op weg naar de regiokampioenschappen 

in mei dit jaar. 

Ook DKJO zal met verschillende teams de vereni-

ging vertegenwoordigen.  

 

Kortom, weer een veelbelovend jaar voor DKJO! 

 

Het bestuur 

 

CMV-TOERNOOI 

vindt voor de 3e maal het CMV-toernooi 

plaats. Het belooft weer een drukke en 

gezellige boel te worden. Kom je ook onze 

talenten aanmoedigen  tussen 09.30u en 

17.30u? 

Zondag 18 januari 2015   
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Steunt u ook de Club van 50 ? 

N I E U W S B R I E F  

Een tijdje geleden is de Club van 50 weer 

nieuw leven ingeblazen. De doelstelling van de 

Club van 50 is financiële middelen te vergaren 

om extra faciliteiten voor DKJO mogelijk te 

maken. Zowel particulieren als bedrijven kun-

nen deelnemen. 

 

Wat houdt deelname aan de Club van 50 in? 

* U steunt met uw donatie van € 50,00 per 

jaar volleybalvereniging DKJO 

* U heeft instemming/ medezeggenschap over 

de besteding van de jaarlijkse opbrengst van de 

Club van 50 

* U krijgt een vermelding op de website 

www.dkjo.nl en vermelding in de nieuwsbrief 

die gemiddeld 5x per seizoen aan de leden, 

ereleden, sponsoren, belangstellenden en leden 

van de Club van 50 wordt verstuurd. 

 

Voorwaarden voor deelname: 

Iedereen kan deelnemen aan DKJO’s Club van 

50 door 50 euro te betalen. Met je team of 

met anderen deelnemen mag ook. Het jaar 

loopt gelijk aan het competitiejaar van augustus 

tot juli. Betaling geschiedt middels betaling van 

een factuur op rekeningnummer 

NL85RABO01341.93.466 van DKJO o.v.v. 

Club van 50. Contante betaling is ook mogelijk. 

 

We hebben inmiddels al 3 aanmeldingen ont-

vangen, t.w.: 

 Jan Liebreks 

 Maarten Verbruggen 

 Elly Ruben  

 Heren 1 p/a Peer Smulders 

 Harry Elzendoorn 

 Gerrit van den Boogaard 

 

Voelt u zich ook geroepen om DKJO extra te 

ondersteunen? Meldt u zich dan aan bij Maar-

ten Verbruggen, coördinator van de Club van 

50 (of bij één van de andere commissieleden 

Harry Elzendoorn/Carl-Jan Jongen). Dit kan via 

clubvan50@dkjo.nl of telefonisch op 06- 

55190488.  

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben gele-

zen, zijn we bij de jeugd begonnen met een club 

van 25, club van 50, en club van 100. Het gaat hier 

niet om een financiële bijdrage, maar om een nog 

leuker doel.  

Degene die 25, 50  of 100 x achter elkaar onder-

hands kan spelen zonder dat de bal op de grond 

valt wordt bijgeschreven in de club van ... en 

wordt in de nieuwsbrief vernoemd.  

Hiernaast kun je zien wie zich al aan deze club 

heeft toegevoegd. 

Als het niet lukt, geeft dat niets, maar kan je thuis 

natuurlijk wel oefenen. Tijdens de volgende trai-

ning kun je het gewoon weer proberen en wie 

weet ….kom je dan bij de club van 25, 50 of 100! 

 

 

 

 

Djamilla Ronken 

Demi van Woerkom 

 

 

 

Elle Jongen 

Tijn de Rooij 

 

 

 

Roos Urselmann 

Anoek van Hest 

 

Club van 25, 50 of 100 voor de jeugd 
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Sanitair-en CV-systemen 

Oliebollentoernooi groot succes voor jong en oud! 
Op 29 december jl, werd het traditionele 

“Oliebollen-toernooi” georganiseerd. 

Zes gemixte teams van (oud)leden, partners 

en onze oudste jeugdleden streden op een 

sportieve manier om de eerste prijs. Onder 

het genot van een lekkere oliebol was het 

evenement weer succesvol en vooral gezellig 

verlopen. 

Zoals ieder jaar werd tijdens dit toernooi 

van de gelegenheid gebruik gemaakt om als 

Mierlose vereniging ook een maatschappelij-

ke verantwoordelijkheid te nemen. Dit jaar 

werd geld ingezameld voor de stichting 

Sports-for-Children.  

Deze stichting verzamelt oude sport- en 

gymmaterialen in, welke vervolgens door 

vrijwilligers worden opgeknapt, om ze ten-

slotte beschikbaar te stellen aan kinderen in 

vooral landen in Oost-Europa. 

Een korte uitleg over de stichting, en ver-

schillende folders die werden rondgedeeld, 

waren voldoende om alle aanwezigen in 

ruime mate loten te laten kopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Paviljoen de Weijer werd de mooie op-

brengst van de ludieke loterij die hierop 

volgde, na afloop geheel aangeboden aan  

Stefan Groothuis, projectleider bij de stich-

ting Sports-for-Children. “De opbrengst is 

een zeer mooie bijdrage aan de kosten die 

gemaakt moeten worden om oude materia-

len weer op te knappen”, aldus Groothuis. 

Een mooi resultaat! 

 

Afgelopen woensdag 7 januari hebben de 

jongste leden van DKJO Mierlo het jaarlijkse 

oliebollentoernooi gespeeld om het nieuwe 

jaar weer gezellig te starten. Van alle kin-

deren deed één of beide ouders mee. De 

ouders volleybalden met hun kinderen in 

een team. Anderhalf uur werden er wed-

strijdjes gespeeld om daarna als afsluiting in 

de sportkantine te genieten van een heerlijke 

oliebol en natuurlijk warme chocolademelk. 

Het nieuwe jaar is weer sportief en gezellig 

begonnen !  
 

Zaterdag 11 juli 2015 is het 22e 3CT Beachvolleybaltoernooi te 

Zoutelande. Ze hebben in ieder geval de volgende categorieën: 

2-2 top dames/heren 

2-2 midden dames/heren 

3-3 recreatief dames/heren 

4-4 para beachzitvolleybal 

2-2 jeugd 13-16 jaar meisjes/jongens (bij veel aanmeldingen 13-

14 en 15-16) 

2-2 KBSS 9-12 jaar (tot ongeveer 13.00 uur; bij veel aanmeldin-

gen 9-10 en 11-12)  

Meer informatie over inschrijven volgt. 

Beachvolleybal Zoutelande 11 juli 
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Mini/CMV van de week 

N I E U W S B R I E F  

5 november: 

Femke Damen: 

 Wie ben je en hoe oud ben je? 

Ik ben Femke Damen, 7 jaar oud. 

 Hoe lang zit je al bij DKJO? 

Dat weet ik niet (het is vanaf 2013) 

 Heb je een zus of broer? 

Een zus, Maud. 

 Wat is je grootste droom? 

Weet ik niet 

 Lievelingsdier: 

Hond. 

 Wat is je lievelingseten? 

Dat zijn frietjes 

 Welk niveau speel je? 

Niveau -- 

 Doe je nog aan andere sporten? 

Ja, aan ballet en voetbal 

 Wie is je lievelingstrainer? 

Miranda! 

12 november 2014: 

Mirthe de Rooij is aan de beurt. 

 Leeftijd:  

8 jaar. 

 Heb je een zus? Een broer? 

Een zusje, Evi. 

 Wie is je beste vriend(in)? 

Renske 

 Wat is je grootste droom? 

Een goeie tennisser te worden 

 

 Je lievelingskleur? 

Blauw 

 Wat is je lievelingseten? 

Pizza 

 Wat is je lievelingsdier? 

een vlinder 

 Wie is je lievelingstrainer? 

Inge 

 Heb je huisdieren? 

Nee, ik heb geen huisdieren 

19 november 2014: 

Koen Aarts is mini van de week. 

Koen is niet zo mini meer: hij is elf jaar. 

 Welke trainer vind je het leukst? 

Patrick (of Patty) 

 Heb je een broer of zus? 

Een broertje, Rik. 

 Wat is je lievelingskleur? 

blauw 

 Heb je huisdieren? 

Nee, geen huisdieren 

 Wat wil je later worden? 

Uitvinder 

 Welk niveau speel je? 

CMV niveau vier. 

 En op welke school zit je? 

St. Jozefschool 

 Welke sport(en) doe je? 

Volleybal en Judo 

 Wat is je lievelingsdier? 

een vleermuis 

 Wie is je beste vriend? 

Dat is Liam 

 Wat is je grootste droom? 

een medicijn uitvinden tegen dodelijke ziektes 
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Mini/CMV van de week 
26 november: 

Renske Chatrou 

Renske is acht jaar. 

 Heb je een broer of zus? 

Koen (broer). 

 Wat is je lievelingseten? 

Friet, lasagne en pizza.. 

 Wat is je lievelingskleur? 

blauw 

 Welke trainer vind je het leukst? 

Bas en Joop 

 Heb je huisdieren? 

 

Ja; een hamster Sparkie en een poes, Mamie 

 Wat is je grootste droom? 

Ik droom nooit 

 Welk niveau speel je? 

CMV niveau drie. 

 Wat wil je later worden? 

Dat weet ik nog niet. 

 Hoe lang speel je al bij DKJO? 

Ongeveer twee jaar (denk ik) 

 Wat is je lievelingsdier? 

Hamster en poes 

N I E U W S B R I E F  

3 december:  

Gijs van Bergen 

 Wie ben je, hoe oud ben je? 

Ik ben Gijs van Bergen, 10 jaar oud. 

 Heb je broers of zussen? 

Mijn zusje Floor is 4 jaar. 

 Wat is je lievelingseten? 

Frietjes! 

 Wat is je lievelingsdier? 

Een olifant. 

 Welke trainer vind je het best? 

Dat is Inge 

 Wat is je grootste droom? 

Heel veel geld! 

 Welk niveau speel je? 

CMV niveau vier. 

 Wat wil je later worden? 

Iets met techniek. 

 Heb je huisdieren? 

Ja, twee. 

 Wat is je lievelingskleur? 

M'n lievelingskleur is rood 

 Hoe lang speel je al bij DKJO? 

Dit is m'n eerste jaar. 

10 december:  

Koen Chatrou 

Hoi, ik ben Koen, tien jaar. 

 Koen, heb je een broer of zus? 

Ja, een zusje, Renske. 

 Wat is je lievelingseten? 

Lasagne. 

 En je lievelingskleur? 

Rood 

 Welke trainer vind je het leukst? 

Iris Braan 

 Wat is je lievelingsdier? 

 

Een luipaard 

 Wat wil je later worden? 

Architect. 

 Wat is je grootste droom? 

Heb ik niet 

 Heb je huisdieren? 

Ja; een hamster en een poes, Mammie 

 Welk niveau speel je? 

Niveau vier. 

 Hoe lang speel je al bij DKJO? 

Twee en en half jaar 

In de aanbieding: 

Hoi, ik heb een stereoset over. Het setje (Philips FW325) is niet meer de jongste maar alles werkt nog: CD, 

radio, cassettes, en met een los snoertje ook muziek van MP3 speler of mobieltje. Zelfs de gebruiksaanwijzing 

is er nog bij.  Ik hoef er niets voor te hebben: als er iemand interesse in heeft kan je 'm zo ophalen. Mail even 

naar jeugd@dkjo.nl. Als er meerdere geïnteresseerden zijn, wordt er geloot, twee weken nadat de nieuwsbrief 

is verschenen.  Groetjes, Iris Braan 



Activiteitenkalender 2015 
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18 januari 2015 

CMV-toernooi  

Voor de derde keer mag DKJO dit organiseren; wederom 

ca. 500 kinderen die deze dag in de Weijer hun toernooi-

tje komen spelen bij ons.  

 

24 april 2015 

Verenigingsmarkt tijdens de koningsspelen  

Vanuit LEV wordt, samen met de Mierlose sportverenigin-

gen, waaronder DKJO, op de ochtend van de koningsspe-

len in April, een "verenigingsmarkt" georganiseerd, waarbij 

de kinderen van de basisscholen worden uitgedaagd in de 

verschillende sportonderdelen.  

 

Maart/April 2015 

Business-event  

De sponsorcommissie is voornemens om een bijeenkomst 

te organiseren voor onze huidige-, maar vooral ook toe-

komstige sponsoren. Binnen de kaders die we daarvoor 

vanuit het bestuur willen meegeven, juichen we dit als 

clubje natuurlijk van harte toe! Helemaal goed om onszelf 

ook bij het bedrijfsleven in de kijker te spelen! 

 

April/Mei 2015 

Sjors Sportief  

Marketingconcept vanuit LEV/Gemeente, waarbij sportver-

enigingen in onze gemeente een aantal instuif-

bijeenkomsten kunnen aanbieden aan basisschool-

kinderen. E.e.a. in het kader van het promoten van sport 

en beweging. Hele leuke informatie kun je alvast vinden op: 

www.sjorssportief.nl 

 

 

26 juni 2015 

WK Beachvolleybal  

Met dit event is de Nevobo héél hard aan het werk om volley-

bal weer op de kaart te zetten in Nederland. Meer info staat 

vermeld op: 

http://www.volleybal.nl/nevobo/verenigingen/join-wk-en-ek-

2015/downloads/online-uitingen 

Vanuit DKJO zal er iemand optreden als "Ambassadeur"; Via 

deze persoon zijn er bijv. eenvoudig en goedkoop kaarten te 

kopen voor de verschillende wedstrijden die er door heel Ne-

derland gespeeld gaan worden. 

 

26 september 2015 

EK Dames  

Zelfde als het WK Beach; 2e grote volleybal-event vanuit de 

Nevobo; Met de kreet "Join!" wordt Volleybal weer op de kaart 

gezet. Ook hiervoor kan onze ambassadeur verschillende zaken 

regelen voor de leden. 

 

Sept./Okt. 2015 

Jeugdkamp  

We gaan dit jaar voor de derde keer het jeugdkamp organise-

ren. De datum wordt nog nader vastgesteld. Het belooft in 

ieder geval weer een heel gezellig kamp te worden, waarin onze 

jeugdleden verwend worden met allerlei leuke activiteiten.   

Zodra het e.e.a. bekend is zal dat in de nieuwsbrief worden 

geplaatst. 

 

http://www.sjorssportief.nl
http://www.volleybal.nl/nevobo/verenigingen/join-wk-en-ek-2015/downloads/online-uitingen
http://www.volleybal.nl/nevobo/verenigingen/join-wk-en-ek-2015/downloads/online-uitingen

