
Debuut nieuwe jeugdteam JC2! 

Op zaterdag 23 januari was 

het dan zover. Nog een 

beetje onwennig druppelde 

rond 12:30 de spelers van 

het nieuwe team JC2 een 

nog volle hal binnen, waar 

zojuist de wedstrijden van 

JC1 en MB1 waren gespeeld. 

Nieuwe shirts met rugnum-

mer verdelen. Omkleden. 

Inlopen. Groot veld. Publiek. 

Inslaan en serveren. Handen 

schudden voor de wedstrijd. 

En...Start!                       

Onder leiding van coach Inge 

de Rooij werd met veel inzet 

en enthousiasme de eerste 

wedstrijd gespeeld tegen VC 

Arthos uit Sevenum.       

Koen Aarts, Nina van Baar-

sen, Gijs van Bergen, Isa 

Cuppen, Ruben van Deur-

sen, Anouk van Hest, Tijn de 

Rooij, Roos Urselmann en 

Demi van Woerkom:     

allemaal heel veel succes bij 

de jeugd!!  
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Goede start DKJO in 2016 

Het nieuwe jaar is weer 

goed van start gegaan bij 

DKJO. Alle teams hebben de 

eerste helft succesvol afge-

sloten en zijn weer goed op 

koers in de tweede helft.  

Op 17 januari j.l. heeft het 

CMV toernooi plaatsgevon-

den. Een goede organisatie 

en een grote opkomst van 

zo’n 500 kinderen en 90 

team was het resultaat. Zon-

der jullie hulp was dit niet 

gelukt. Bedankt!!  



Op vrijdagavond 8 januari 

werd Toon Romonesco uitge-

roepen als “Mierlose mens 

2016” tijdens de nieuwjaarsbij-

eenkomst  van de stichting 

Mierlose mens. 

Toon was in 1963 een van de 

oprichters van onze vereni-

ging. Zowel binnen het veld 

als buiten de lijnen werden 

door Toon Romonesco vele 

uren gestoken in DKJO, waar-

bij verschillende rollen vervul-

de. Naast DKJO is en was 

Toon als vrijwilliger zeer actief 

in het Mierlose verenigingsle-

ven. 

EHBO-vereniging, Heemkun-

dekring Myerle, IVN Mierlo, 

Woningbouwvereniging, 

Dansgroep “Quadrille”, bad-

mintongroep “De meppers”, 

Gilde St. Catharina en St. 

Barbara en Tafeltje Dekje is 

maar een greep uit de vereni-

gingen waarvoor Toon actief 

was en nog steeds is. De ver-

kiezing tot Mierlose Mens is 

dan ook een meer dan terech-

te bekronen op dit actieve 

verenigingsleven.  

Mede namens bestuur en 

leden van DKJO dan ook van 

harte gefeliciteerd met deze 

titel! 

Toon Romonesco Mierlose Mens 2016 
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In memoriam erelid Truus Lammers-Verheijen 

Toen in 1963 bij acht mannen 

het idee ontstond een volley-

balvereniging op te richten, 

waren daar vele vergaderingen 

mee gemoeid. Jan en Truus 

Lammers, waren één van de 

ouders van deze oprichters, 

die hun huis regelmatig be-

schikbaar stelden en hen hiel-

pen waar het kon.  

Truus was een bijzonder 

warm mens, stond altijd klaar 

voor iedereen en heeft hier-

door mede bijgedragen aan 

het ontstaan van onze gezelli-

ge en prachtige vereniging.    

Ze heeft DKJO altijd een 

warm hart toegedragen en 

was erelid van onze vereni-

ging. 

Na een prachtig leven vol fijne 

momenten, is Truus donder-

dag 21 januari j.l., omringd 

door haar kinderen en klein-

kinderen, rustig ingeslapen op 

94-jarige leeftijd. Ze laat vele 

mooie herinneringen achter 

bij iedereen die haar lief had.  

Truus, je zal heel erg worden 

gemist. We willen je danken 

voor alles wat je voor onze 

vereniging hebt betekend.  

We wensen haar naaste fami-

lie veel sterkte met dit verlies.  

 

Bestuur en leden vv DKJO 



 

Geslaagd Oliebollentoernooi 
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2015 weer afsluiten met het 

traditionele oliebollentoer-

nooi.  

De zoektocht naar een nieu-

we uitbater voor Paviljoen de 

Weijer maakte nog even span-

nend of de hele avond wel 

door kon gaan. Met het aan-

treden van Luc Verbakel was 

er echter geen twijfel meer 

mogelijk. 

De avond begon vanzelfspre-

kend met het toernooi zelf. 

Een nette opkomst maakte 

dat er 7 teams konden wor-

den samengesteld. De jeugdle-

den waren flink vertegen-

Het huidige dames 2 recrea-

tie van DKJO was vorig 

seizoen nog actief onder de 

naam Skandia.               

Door het samenvoegen van 

twee teams ontstond er een 

wat onevenwichtige niveau 

qua samenstelling. Dit resul-

teerde helaas in een minder 

succesvol seizoen met de-

gradatie als gevolg. Toen 

vervolgens het heren team 

stopte en individuele spelers 

elders hun onderdak zoch-

ten, werd de vereniging erg 

klein en kwetsbaar. Om die 

reden zochten we een aan-

sprekende vereniging in de 

buurt waar onze fanatieke 

en enthousiaste dames hun 

volleybal carrière toch voort 

konden zetten. We  werden 

warm onthaald bij DKJO.  

Met een team waarvan we 

dachten dat het best in de 

tweede klasse mee kon 

draaien, hebben we gepro-

beerd de wedstrijdleiding 

van Nuvoc daarvan te overtui-

gen en dat is gelukt. 

Omdat we vorig seizoen geen 

enkele wedstrijd in deze sa-

menstelling hebben kunnen 

spelen, vergt het wat tijd en 

aanpassingsvermogen om op 

elkaar ingespeeld te raken. In 

de loop van het seizoen lukt 

dat steeds beter en beginnen 

we steeds meer punten te 

pakken. 

Met maar 7 speelsters zijn we 

natuurlijk nog best kwetsbaar. 

Het komt voor dat iemand 

verhinderd is en we hebben 

inmiddels ook al oplossingen 

moeten zoeken in verband 

met geblesseerde speelsters. 

Een constant hoog niveau in 3 

sets is een streven waar we 

nog veel voor moeten doen, 

maar behalve de mindere sets 

hebben we ook hoogtepun-

ten, zoals de set winst tegen 

de koploper en in de laatste 

wedstrijd een set winst met 5 

De wonderlijke avonturen van dames 2  

woordigd, en ook vanuit 

het nieuwe team vanuit 

Geldrop mochten we deel-

nemers verwelkomen! 

Rond de klok van 22.00u 

werd de avond voortgezet 

in Paviljoen de Weijer, 

beginnend met de prijsuit-

reiking. En hoewel er met 

een knipoog werd getwij-

feld over de juistheid bij het 

uitroepen van het winnende 

team, keek iedereen tevre-

den terug op een sportief 

toernooi, en werden de 

prijzen, in de vorm van 

consumptiebonnen, dank-

baar in ontvangst genomen. 

De avond kreeg een vervolg 

in de vorm van een pubquiz 

rond het thema “Ik hou van 

Holland”. Het organiserende 

team Heren Recreanten 1 

wist iedereen met ludieke of 

listige vragen en opdrachten 

mee te krijgen. Mede met 

behulp van juryleden Harry 

Elzendoorn en Maarten Ver-

bruggen kon ook voor deze 

pubquiz uiteindelijk een win-

naar gekozen worden, en de 

prijzen worden uitgereikt.  

DKJO kijkt dan ook unaniem 

terug op een gezellige avond. 

  

speelsters in een uitwedstrijd. 

Hoe goed we passen in deze 

klasse blijkt ook uit het feit, 

dat vier van de 10 gespeelde 

wedstrijden een verschil gaven 

van 1 wedstrijdpunt.  

De goede hoop voor de rest 

van het seizoen wordt gevoed 

door het aansluiten van een 

nieuwe speelster, door het 

feit dat we nog steeds voor-

uitgang boeken en dat we ons 

niet laten intimideren door 

het gegeven dat we af en toe 

tegenstanders hebben, die 

onze kinderen zouden kunnen 

zijn. In vergelijking met dezelf-

de fase in vorig seizoen heb-

ben we iets meer punten en 

veel meer plezier.    



Beste leden,  

De contributie gaat weer 

geïnd worden.  Bij leden die 

een automatische incasso 

hebben wordt  de contributie 

eind februari 2016 geïnd. Heb 

je geen automatische incasso 

lopen dan ontvang je een mail. 

De bedragen welke geïnd gaan 

worden vind je hieronder.  

In sommige gevallen wordt 

hiervan afgeweken.  Mocht dat 

in jouw geval zo zijn dan heb 

of ga je hierover een mail 

ontvangen van mij. Heb je nog 

vragen mail gerust via  

penningmeester@dkjo.nl.  

Groeten, Ria Haans 

 

 

 

 

 De teams van DKJO hebben 

de eerste helft van het seizoen 

prima afgesloten. 

HN1: Bezig aan een opmars 

bezette ons vaandelteam tij-

dens de feestdagen de eerste 

plaats. Hoewel twee wedstrij-

den minder gespeeld dan Acti-

ve Rooij een verdienstelijke 

positie na een wat zwakkere 

start dit seizoen. 

HR1: Als onbetwiste nummer 

1 de winterstop ingegaan. Met 

9 punten los van de nummer 

twee lijkt een kampioenschap 

in het zicht, en kunnen de 

heren misschien al eens gaan 

Van de penningmeester…. 
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nadenken over promotie naar 

de overgangsklasse. 

D1: Een zware competitie dit 

seizoen, waarbij ook mee-

speelt dat het team dit sei-

zoen nog nauwelijks op volle 

sterkte heeft kunnen spelen. 

Desondanks staan de dames 

weer aan kop in de hoofdklas-

se! 

D2: De ambitie om te overle-

ven in de tweede klasse blijft 

standhouden. Op positie acht 

zijn onze dames de winterstop 

ingegaan, en lijkt handhaving in 

deze klasse zeer reëel! Mooie 

prestatie. 

MB1: Onze meiden sloten 

het jaar af met een kopposi-

tie en een spannende laatste 

competitiewedstrijd in het 

vooruitzicht. Winst tegen 

VC Hangar bleek niet ge-

noeg voor het kampioen-

schap, maar een zéér nette 

tweede plaats is inmiddels 

terecht flink gevierd. 

JC1: De hele competitie 

heeft ons jeugdteam in de 

eerste klasse meegedraaid 

in de bovenste regionen van 

de competitie. De tweede 

plaats gaven zij niet meer af. 

Deze prachtige podium-

plaats werd terecht gevierd. 

 
Contributie per 

half jaar 

Kledinggeld per 

jaar 

Bondscontributie 

per jaar 

Totaal 1e half 

jaar 

NH1  €        95,00  €          10,00  €        50,00  €  155,00 

jeugd B/C  €        95,00  €          10,00  €        35,00  €  140,00 

CMV  €        65,00    €        10,00  €   75,00 

CMV 2x trainen €         75,00  €        10,00 €    85,00 

HR1  €        95,00  €          10,00    €  105,00 

HR alleen trainen  €        82,00     €    82,00 

DR1  €      123,00  €          10,00    €  133,00 

DR2   €        82,00  €          10,00    €    92,00 

Standen na de eerste helft 



Al 70 jaar een begrip. Eind 

jaren 30 begon Van Heeswijk 

senior met de verkoop van 

sokken en textiel. Begin jaren 

60 werd de overstap van tex-

tiel naar woningtextiel ge-

maakt. In 1970 werd de plaat-

selijke concurrent overgeno-

men, waarna de dorpswinkel 

geleidelijk tot woonspeciaal-

zaak uitgroeide. 

Inmiddels stroomde de twee-

de generatie in het bedrijf, in 

persoon van Jan, Hans en 

Nettie van Heeswijk. Omdat 

een uitbreiding in Mariahout 

niet tot de mogelijkheden 

behoorde, werd in 1978 een 

filiaal in Mierlo aan de Brug-

straat geopend. Door 24 jaar 

kwaliteit en service aan betaal-

baarheid en variëteit te kop-

pelen, werd in 2000 het start-

sein gegeven voor de bouw 

van onze miniboulevard. 

Van modern tot klassiek. Van 

populair tot exclusief. Alles is 

terug te vinden in onze ruime 

showrooms. (± 7000 m2).  

Evenals de vereiste vakkennis 

om u te begeleiden bij het 

maken van de juiste interieur-

oplossing. Zelfs aan de aller-

kleinsten is gedacht: een rui-

me speelhoek compleet met 

minibioscoop, zodat ze zich 

niet hoeven te vervelen en u 

zich vrij en zonder zorgen 

door de winkel kunt begeven. 

Samen met de nieuwbouw is 

ook de weg voor de derde 

generatie gelegd in persoon 

van Harrie, Art, en Jan van 

Heeswijk, zodat u ook in de 

toekomst van onze diensten 

gebruik kunt blijven maken.  

 

Met vriendelijke groet, 

Familie Van Heeswijk 
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Sanitair-en CV-systemen 

DE VIJF VOORDELEN VAN VAN HEESWIJK ZIJN: 

 

 Gratis parkeren  

 De koffie staat altijd klaar 

 Eigen bezorgen servicedienst (al 30 jaar een ver-

trouwd team)  

 CBW erkend 

 175 jaar vakkennis in huis 

Van Heeswijk wooncenter, van 
sokkenverkopers tot woon- en slaapspecialisten  


