
Hulp gevraagd voor DKJO/CMV toernooi   

Het DKJO CMV toernooi 

komt er weer aan! Op zon-

dag 17 januari 2016 organi-

seren we het toernooi voor 

de CMV spelers van 6-12 

van rayon Eindhoven. We 

verwachten zo'n 500 kin-

deren en 90 teams te gast. 

Daarvoor hebben we jullie 

ook nodig! We hebben ge-

durende de dag tientallen 

vrijwilligers nodig om onze 

en alle andere CMV spelers 

een leuke toernooidag te 

bezorgen. 

Zet de datum alvast in de 

agenda! Binnenkort beginnen 

we voor te bereiden en 

hoor je meer. 

CMV toernooi commissie, 

Margot van der Wielen en 

Rob Braan 
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Volg DKJO ook op social media 

Een aantal keer per jaar 

informeren wij je via deze 

nieuwsbrief en krijgen regel-

matig terugkoppeling dat 

deze goed gelezen wordt. 

Daar zijn we erg blij mee! 

Maar wist je ook dat er veel 

informatie terug te vinden is 

via de website en dat DKJO 

ook te volgen is via social 

media? 

Volg DKJO ook op Twitter 

en word lid van DKJO op 

Facebook! 

#gezelligheid   #hapje   #drankje   #quiz  

OLIEBOLLENTOERNOOI 

@DKJO_Mierlo 

www.dkjo.nl 

https://www.facebook.com/

Volleybalclub-DKJO 

http://www.dkjo.nl/
https://www.facebook.com/Volleybalclub-DKJO-146725612350945/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/Volleybalclub-DKJO-146725612350945/?ref=ts&fref=ts


Het DKJO jeugdkamp was 

ook dit jaar weer oergezellig. 

Op vrijdagavond was er voor 

de C en B jeugd een GPS 

tocht in de Mierlose bossen.                            

In een bosperceel van 500 bij 

500 meter aan de Heezerweg 

moesten groepen op zoek 

naar aanwijzingen van het 

moordwapen. Een voetafdruk, 

een vingerafdruk, een potje en 

een putje gaven de coördina-

ten van de plek waar het 

moordwapen lag.  

Daarna werd het kampvuur 

ontstoken en sisten de ham-

burgers op de skottelbraai. 

Slapen? Nauwelijks... 

DKJO was te gast bij de fami-

lie van Bas. Hartelijk dank!                            

Op zaterdag sloot de jongste 

jeugd aan en was er voor hen 

ook een GPS tocht, nu met 

daglicht. Inmiddels had DKJO 

haar intrek genomen in de 

Blokhut van de scouting. Er 

werd gespeeld, gekookt, gege-

ten en lol getrapt.   Het bos-

spel 's avonds was een groot 

succes. Dit keer moesten 

kaartjes naar de lamp in het 

midden van het bos gebracht 

worden zonder door de tik-

kers gepakt te worden. De 

tikkers hadden het heel moei-

lijk tegen de fanatieke kin-

deren. 

Bij het kampvuur kon ieder-

een weer tot rust komen 

voor een 'rustige' nachtrust.                      

Op zondag ging iedereen moe 

en tevreden naar huis. Ieder-

een bedankt voor dit fantas-

tisch weekend!!! 

Gezellig DKJO jeugdkamp 2015!! 
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Nieuwe verenigingsscheidsrechter erbij! 

De NeVoBo streeft ernaar 

om op elk competitieniveau 

een gekwalificeerde 

scheidsrechter aan het 

werk te zien. Dit om de 

kwaliteit van de arbitrage te 

verbeteren en daarmee het 

spelplezier in de wedstrijd 

te verhogen. Bovendien is 

het ook voor spelers goed 

om op de hoogte te zijn van 

de spelregels. Om te fluiten 

in de 3e klasse en lager 

(senioren) en bij jeugdwed-

strijden (met uitzondering 

van Topklasse A- en B-jeugd) 

dien je de zogenaamde instap-

toets met voldoende resultaat 

te hebben afgerond om code 

V6 te verkrijgen. Het helpt de 

vereniging om altijd voldoende 

scheidsrechters te hebben op 

3e klasse niveau en lager.  

Stijn Braan (JC1) is er onlangs 

in geslaagd een VS6 licentie te 

halen! Daarmee is Stijn onze 

eerste jeugdscheids in jaren.  

Van harte gefeliciteerd Stijn, 

en veel succes! 



 

Ik hou van Holland Oliebollentoernooi 
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Om dit jaar weer feestelijk af 

te sluiten wordt op woensdag-

avond 30 december door de  

Heren Recreanten het traditi-

onele DKJO -Ik hou van Hol-

land- Oliebollentoernooi ge-

organiseerd! We gaan er met 

z'n allen weer een gezellige 

avond van maken. Hoe meer 

zielen, hoe meer vreugd, dus 

zegt het voort!!! 

 

Programma: 

19:30 - Inloop 

20.00 - Samenstelling teams 

en aanvang toernooi 

21:30 - Einde toernooi 

22:00 - Hollandse avond! met 

'Raad de bekende DKJO-er', 

'Maak het spreekwoord af', en 

'Raad het lied of niet...' 

 

Tot dan, 

Heren recreatie 

Locatie:  sporthal De Weijer 

Dresscode:  Rood-wit-blauw-Oranje Holland! 

Beste leden en ouders van 

DKJO-leden. 

Heel hartelijk bedankt voor 

het uitbrengen van jullie 

stem (Rabobank Clubkas) op 

onze vereniging. 

Er zijn maar liefst 97 stem-

men op onze club uitge-

bracht!!  Dit betekent dat 

we € 388,00 overgemaakt 

krijgen. 

Nogmaals hartelijk dank en 

we hopen volgend jaar weer 

op uw steun te mogen reke-

nen. 

 

Groeten, 

Ria Haans 

penningmeester VV DKJO 

Van de penningmeester…. 



Een groep DKJO' ers hebben 

op zaterdag 26 september 

onze oranje dames op het EK 

aangemoedigd in hun eerste 

wedstrijd. Met succes want de 

dames wisten met  3-0 van 

Slovenië te winnen.  

Ook de NOS bracht de uitzin-

nige DKJO supporters in 

beeld! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DKJO goed in beeld bij EK ! 

Jeugdteams goed op koers 
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Nu de winterse maanden 

naderen en veiligheid op de 

weg hoog in het vaandel staat, 

is extra aandacht voor uw 

autobanden geen overbodige 

luxe. Integendeel, kwalitatief 

goede en de juiste banden , 

biedt extra veiligheid en rij-

plezier in het steeds drukker 

wordende verkeer op Neder-

landse en buitenlandse auto-

wegen.  

Een bezoekje aan dé specialist 

op het gebied van nieuwe en 

gebruikte autobanden Rob 

Teller kan voor u uitkomst 

brengen aan veel zorgeloze 

kilometers rijplezier! 

Ruim dertig jaren ervaring in 

de autobranche, waarvan bijna 

tien jaar  als zelfstandig onder-

nemer op het totaalgebied van  

autobanden, velgen en andere 

toebehoren voor alle merken 

auto´s en bestelwagens, is Rob 

Teller inmiddels een ver-

trouwd gezicht binnen de 

regio. Vooral de zeer aantrek-

kelijke prijzen, de uitstekende 

service, vakkundige montage 

én niet te vergeten de zeer 

flexibele afspraaktijden (zowel 

in het weekend als ´s avonds), 

maken het verschil voor Rob 

Teller Autobanden.  

“Voor alle merken personen-

auto’s en bestelwagens kun-

nen we banden leveren. Van 

Minerva tot Good Year of 

Michelin. Alles is leverbaar en 

te monteren met de nieuwste 

apparatuur die ik tot mijn 

beschikking heb. En dat alles 

voor zeer aantrekkelijke prij-

zen”, zegt Rob.  

Naast het leveren en monte-

ren van autobanden, kunt u bij 

Rob ook terecht voor de 

aanschaf en het monteren van 

trekhaken, uitlaten, remblok-

ken, grote en kleine beurten 

en alle soorten velgen (staal, 

lichtmetaal en gebruikt). 

Ook voor de reparatie van 

banden en het uitbalanceren 

van wielen bent u bij Rob 

Teller Autobanden aan het 

goede adres. 

En zoals al aangegeven is het 

geen overbodige luxe dat uw 

auto in de komende winterpe-

riode met geschikte banden 

de mogelijk natte, gladde en 

besneeuwde wegen kan trot-

seren. Veiligheid voor u en uw 

medegebruikers gaat tenslotte 

boven alles! 

Rob denkt graag met u mee. 

Eén telefoontje is al genoeg 

voor de nodige informatie en 

een afspraak met dé ervaren 

autospecialist van deze regio. 

U kunt Rob Teller bereiken 

op telefoonnummer:            

06-55512693. 

Voor al uw nieuwe en gebruikte autobanden naar 
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Sanitair-en CV-systemen 

Rob Teller autobanden 


