
 

 

       Jubileumseizoen DKJO gestart! 
 

  

 

N A A M  B E D R I J F  

DKJO Nieuwsbrief 
2  S E P T E M B E R  2 0 1 2  J A A R G A N G  3 ,   N R .  1  

 

In dit nummer: 

 

 

Jubileumseizoen     

2012-2013 

 

 

Website 

 

 

Kick-off  

vrijwilligers 

 

 

Rabobankclubkas 

Campagne 

 

 

Jeugd C1 

 

 

Heren 1  

 

 

Dames Recreatie 

 

 

Alvast noteren! 

 

 

 

“Het was op een voorjaarsdag in 1963 

dat 8 jongens de koppen bijeen staken 

en besloten een volleybalclubje op te 

richten. Er werd gekozen voor de naam 

D.K.J.O. wat staat voor: “Door Katho-

lieke Jongeren Opgericht”.  

Er werd geld gespaard om een volleybal 

te kopen en men ging enthousiast aan 

het trainen. In de beginperiode bedroeg 

het aantal leden 25, maar dit aantal 

groeide zeer snel en na korte tijd had 

men ook een damesteam bij el-

kaar”……. 

 

Een mooi stukje over het ontstaan van 

onze club. Je kunt het verder nalezen op  

onze website.  

Hoewel er van het katholieke fundament 

misschien nog weinig resteert, is één ding 

een feit; het voorjaar van 2013 bestaat 

DKJO: 
 

50 jaar! 
 

Met dit gegeven starten we het nieuwe 

seizoen. Op dit moment wordt er al hard 

gewerkt door de jubileumcommissie om 

een leuk, sportief maar vooral gezellig pro-

gramma in elkaar te draaien voor jong en 

oud! De datum van deze jubileumactiviteit 

is reeds bekend, noteren jullie alvast: 
 

zaterdag 27 april 2013 
 

Naast deze voorbereidingen zijn ook de 

trainingen weer gestart, heeft onlangs de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eerste kick-off bijeenkomst met vrijwilligers 

plaatsgevonden en zal er dit jaar –na lange 

tijd– weer een CMV-toernooi in eigen huis 

worden georganiseerd. Kortom, al weer 

veel bezigheid in en rondom de club! Het   

belooft weer een mooi seizoen te worden! 

 

Iedereen een fijn, sportief, blessurevrij en 

gezellig jubileumjaar gewenst! 

 

De redactie 

 

Vernieuwde website 
 

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben 

is John vd Eerenbeemt goed bezig 

om de website van DKJO nieuw 

leven in te blazen. Alle informatie, 

belangrijke mededelingen en 

nieuwtjes staan weer op de website. 

Hou de website, www.dkjo.nl, dus 

goed in de gaten! 
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Rabobankclubkascampagne 2012 

Kick-off bijeenkomst vrijwilligers 
Op 23 augustus jl hebben 

de vrijwilligers van DKJO 

een gezamenlijke start ge-

maakt aan het nieuwe sei-

zoen.  

Tijdens deze bijeenkomst 

hebben de vrijwilligers ken-

nis met elkaar kunnen ma-

ken zodat duidelijk is wie 

wat doet. Ook heeft elke 

commissie een contactper-

soon vanuit het bestuur (A) 

toegewezen gekregen en 

zijn over en weer de ver-

wachtingen uitgesproken. 

           

riete clubs en verenigingen 

in Mierlo, Someren, Asten 

en Deurne. 

 

Het spreekt voor zich dat 

het bestuur van DKJO 

hoopt dat al onze leden die 

tevens lid zijn van Rabo-

bank Peelland Zuid van dit 

(voor)recht gebruik zullen 

maken en op die manier 

Van donderdag 4 tot en 

met maandag 15 okto-

ber kunnen alle leden 

van Rabobank Peelland 

Zuid opnieuw stemmen 

in de Rabobank Clubkas 

Campagne.  

Ieder lid ontvangt een 

ansichtkaart met een 

code waarmee gestemd 

kan worden op de favo-
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extra Euro’s verdienen 

voor onze vereniging! 

Zeker in ons jubileumjaar 

kunnen we deze extra 

steun bijzonder goed ge-

bruiken. 

 

Stemmen dus! 
 

  

Onderstaand de commis-

sies die er nu zijn en de 

nog openstaande vacatu-

res. Heb je interesse laat 

het dan weten via            

secretaris@dkjo.nl  

 

 CMV toernooi commissie:  

Nadine Bons 

Joyce Sheridan 

Louise Jansen  

Miriam Wesselink 

Aanspreekpunt bestuur: 

Rob Braan 

 

Recreatie coördinator:  

Ellen van Rijsingen 

 

Nevobocommissie:  

Vacature 

Marianne van Dril (stopt) 

Inge Muskens (stopt) 

 

Activiteitencommissie senio-

ren:  

Vacature 

Aanspreekpunt bestuur: 

Inge Muskens 

 

Kledingcommissie:  

Nadine Bons 

Daniëlle Bovens 

Aanspreekpunt bestuur: 

Marianne van Dril 

 

Materiaalcoördinator:  

Peter van Hoof 

Aanspreekpunt bestuur: 

Ellen van Rijsingen 

 

Wervings en promotiecom-

missie mini’s en jeugd:  

Rob Braan (A) 

Maartje vd Putten 

John vd Eerenbeemt 

Aanvulling is gewenst.  

 

Website en Nieuwsbrief 

John van den Eerenbeemt 

Christel Verbruggen 

 

Sponsorcommissie:  

Harry Elzendoorn (A) 

Peter van Hoof  

Peter de Vries 

Maarten Verbruggen  

 

Jubileumcommissie:  

Harry Elzendoorn (A) 

Marjolein Romonesco 

Maartje vd Putten 

Bregje vd Boogaard 

Peter van Hoof  

Maarten Verbruggen 

 

Activiteitencommissie jeugd:  

Nadine Bons 

Joyce Sheridan  

Louise Jansen 

Miriam Wesselink  

Bas Damen 

Aanspreekpunt bestuur:  

Rob Braan 



Van de mini’s naar de jeugd. 

Een hele verandering!  Wij 

wensen ze veel succes en 

hebben er alle vertrouwen in 

dat het een leuk en sportief 

jaar gaat worden! 

Het Nevobo competitiesei-

zoen start weer op 22 sep-

tember 2012. Dit seizoen 

hebben we weer een jeugd C 

team in deze competitie! 

Nevobo-heren 2012-2013 
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CMV toernooi in De Weijer. Houd deze 

datum alvast vrij want alle hulp is die dag 

hard nodig om de jeugd te begeleiden. 

Zaterdag 27 april 2013  

Jubileum-dag 50-jarig bestaan DKJO.     

De hele dag zijn er diverse activiteiten 

voor jong en oud om dit jubileum te 

vieren. Boek je meivakantie dus een dagje 

later! 

Zondag 27 januari 2013  

  BELANGRIJKE DATA 

Staand v.l.n.r. Tim, Anne, Iris, Tessa, Kyani, Dian en Lilian. 

Zittend v.l.n.r. Luuk, Tom, Anne en Iris. Florine ontbreekt op de foto  
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Kom dit team aanmoedigen tij-

dens de eerste thuiswedstrijd op 

zaterdag 29 september om 

10.30 uur in sporthal de Weij-

er. 

Uiteraard ook veel succes voor 

de rest van onze jeugd!! 

Een te lege sporthal met te 

weinig ambiance op zaterdag-

avond was voor DKJO Heren 

1 de reden om dit jaar een 

andere locatie te zoeken voor 

hun thuiswedstrijden. Dit 

seizoen zullen zij de wedstrij-

den in de Polaris Hal in Mier-

lo-Hout mogen spelen.  Wel 

onder de vlag van DKJO, 

maar hopelijk met wat meer 

levendigheid in en rondom 

het veld. 

De DKJO-supporters blijven 

natuurlijk van harte welkom 

dit team een hart onder de 

riem te steken en zijn hierbij 

uitgenodigd voor de eerste 

thuiswedstrijd op zaterdag 

22 september om 17.00 !

Recreanten-dames 
De dames afdeling start dit 

seizoen met 4 teams en be-

gint hun competitie in de laat-

ste week van september.  

 

De eerste thuiswedstrijden 

zijn gepland op: 

DR1:  wo 26 sept. 20.00u  

DR2:  wo 10 okt. 19.30u 

DR3:  ma 24 sept. 20.30u 

DR4:  ma 8 okt. 19.30u 

 

De wedstrijdschema’s staan 

binnenkort op de website! 


