
 

 

        
 

  
 
 

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N A A M  B E D R I J F  

DKJO Nieuwsbrief 
1  M A A R T  2 0 1 5  J A A R G A N G  5 , N U M M E R  4  

 

In dit nummer: 

 

 

 

EK volleybal  

dames 

 

 

Nieuwe shirts? 

 

 

Oud papier 

gewijzigd!! 

 

 

CMV toernooi 

groot succes 

 

 

Mini/CMV van de 

week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van het bestuur…. 

In de maanden maart en april zullen onze competi-

tie spelende teams hun laatste wedstrijden spelen.  

Zowel dames 1 als dames 2 én de heren spelen nog 

om de eerste plek in hun klasse. Succes! 

 

Op maandag 20 april zal de algemene ledenvergade-

ring plaatsvinden.  Noteer deze datum dus alvast!  

Ellen van Rijsingen is aftredend als bestuurslid en 

stelt zich niet herkiesbaar. Dit betekent dat we op 

zoek gaan naar een nieuw bestuurslid, die zich met 

name zal bezighouden met alle zaken rond onze 

recreantenteams. Heb jij misschien interesse? Infor-

meer eens bij Ellen (Dames 1, recreatie@dkjo.nl) of 

bij een van de andere bestuursleden! 

 

De eerste activiteiten rond het organiseren van het 

jaarlijkse jeugdkamp hebben al plaatsgevonden! In 

het weekend van 10 en 11 Oktober zijn we met z'n 

allen weer te gast in de Blokhut in Mierlo, waar we 

er weer een fantastisch weekend van gaan maken.  

 

En...hebben jullie in de foyer van de sporthal al eens  

het digitale publicatiebord gezien?? 

 

Het bestuur 

Wie gaat er mee naar het EK? 
Op 26 september 2015 vindt het EK Dames-

volleybal plaats in Apeldoorn. DKJO wil deze 

mogelijkheid aangrijpen om hier een leuke 

supportersdag van te maken. Gezellig met z'n 

allen met de bus om "onze" dames naar de 

overwinning te juichen. Ze spelen daar om 

15.30u. Om 18.30 is er nog een spectaculaire 

wedstrijd! 

Natuurlijk gaaf om twee mooie wedstrijden 

van het hoogste niveau te gaan bekijken, 

maar ook gewoon leuk als dagje uit, samen 

met onze volleyballiefhebbers van DKJO.  

Er zijn al 33 aanmeldingen binnen!  

 

Heb je nog interesse?   

Vul het inschrijfformulier in (bijlage bij deze  

nieuwsbrief) en meld je voor 6 maart aan 

bij supporter@dkjo.nl 

  

Geboren 
 

Op 16 februari jl. zijn Maud (DR1) en Bjorn 

de trotse ouders geworden van hun dochter 

Noor! 

We wensen hen alle geluk samen! 
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Nieuwe clubshirts? 

N I E U W S B R I E F  

De sponsorcommissie is afgelopen tijd druk 

bezig geweest met het zoeken van nieuwe 

sponsors. En met succes, inmiddels wordt 

DKJO financieel ook ondersteund door Malex 

Automotive en door Verbakel Party en more.  

 

Nieuwe sponsoren betekent ook opnieuw 

bedrukken van shirts. Vandaar dat de sponsor-

commissie er afgelopen tijd veel energie in 

heeft gestoken om een aantal alternatieven op 

een rij op het gebied van tenues voor de ver-

eniging. 

Een flinke klus, want natuurlijk moet er geke-

ken worden naar een net en kwalitatief goed 

shirt voor een acceptabele prijs. Maar natuur-

lijk zijn ook ruimte voor sponsoren, of bijv. 

pasvorm belangrijk, of moet het shirt voldoen-

de lang leverbaar zijn. En vanzelfsprekend moet 

de clubkleur groen terugkomen in de shirts. 

Binnenkort zullen een aantal leden worden 

gevraagd om even mee te denken. 

Het lopende seizoen kent voor alle teams nog 

maar een paar wedstrijden. Insteek is dan ook 

om bij de start van het nieuwe seizoen ook 

met nieuwe shirts te starten. 

 

Andere ondersteuning? 

Naast shirtsponsoring is elke andere bijdrage 

ook gewenst. Weet u nog een mogelijke   

sponsor voor DKJO of voelt u zich zelf geroe-

pen om DKJO extra te ondersteunen?  

Meldt u dit dan bij één van de sponsorcommis-

sieleden; Maarten Verbruggen, Harry Elzen-

doorn of Carl-Jan Jongen. Dit kan via  

clubvan50@dkjo.nl of telefonisch op 06- 

55190488.  

 

 

 

 

De opzet voor het oud papier ophalen is vanaf 

dit jaar veranderd.  

Er wordt nu met 2 verenigingen per ophaal 

ronde oud papier opgehaald. Dit hebben ze zo 

afgesproken i.v.m. controle op de veiligheid. 

Dat wil zeggen dat je maar met 2 of 3 personen 

per keer aan de beurt bent om mee te lopen.  

Aangezien we wel vaker ingedeeld zijn, kan het 

zijn dat je als team 2 weken achter elkaar aan 

de beurt bent, maar aangezien je maar 2 of 3 

mensen per keer levert, hoef je waarschijnlijk 

maar 1 keer per jaar mee te lopen. 

 

Hieronder het (voorlopige) schema voor 2015: 

Maandag 9 februari:    Dames Recr. 3 

(Minimaal 4 personen) 

Maandag 30 maart:     Dames Recr. 2 

Dinsdag 31 maart:    Dames Recr. 2 

Maandag 8 juni:        Dames Recr. 1 

Maandag 15 juni:         Dames Recr. 1 

Maandag 14 september:  Heren nevobo 1 

(Minimaal 4 personen) 

Maandag 2 november: Heren Recr. 1 

Maandag 9 november:  Heren Recr. 1 

 

Het team dat ter zijner tijd aan de beurt is 

krijgt nog een mailtje met de verdere gegevens. 

Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn kun 

je altijd even een mailtje sturen naar  

secretaris@dkjo.nl.  

 

Oud papier gewijzigd 

mailto:secretaris@dkjo.nl
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Sanitair-en CV-systemen 

Persbericht: CMV-toernooi weer groot succes 
“Op zondag 18 januari j.l. werd in sporthal 

de Weijer in Mierlo wederom het CMV 

jeugdtoernooi georganiseerd door volleybal-

vereniging DKJO. 

 

84 volleybalteams van verenigingen uit de 

gehele regio streden gedurende de dag om 

de toernooioverwinning. 

De bijna 500 spelers in de leeftijd tot 12 jaar, 

aangemoedigd door het meegenomen pu-

bliek, zorgden voor een gezellige-, en goed 

gevulde sporthal. 

Volgens het “Cool-Moves-Volleybal”-

concept (CMV) dat vanuit de Nederlandse 

volleybalbond (NeVoBo) is opgezet, worden 

kinderen in 6 stappen/niveaus het volleybal-

len aangeleerd. In deze niveaus waren op het 

DKJO-toernooi de teams dan ook ingedeeld 

om tegen elkaar te strijden.  

Een fantastische prestatie voor de organisa-

tie die alle teams op de verschillende niveaus 

prima ingepland wist te krijgen. Zij wisten 

zich verder bijgestaan door een team van 

vrijwilligers om te helpen als scheidsrechter, 

EHBO enz. enz. 

 

“De groei van de jeugdafdeling bij DKJO 

houdt aan, en als deze jeugd dan met het 

organiseren van dit toernooi de verdiende 

aandacht krijgt, is dat uiteraard fantastisch”, 

aldus Marianne vd Biggelaar, CMV-

coördinator voor de jeugd tot 12 jaar.  

“Het is verschrikkelijk leuk om te zien hoe 

de jeugd weer steeds meer met volleyballen 

bezig is. Daar doe je graag je best voor, ook 

met het organiseren van allerlei andere acti-

viteiten zoals jeugdkamp, speeltuindag, enzo-

voorts!” 

Nadine Bons, vanuit DKJO een van de 

kartrekkers van de toernooi-organisatie, is 

zeer tevreden over het verloop van het 

toernooi: “Met zoveel teams, en zo’n enor-

me groep spelers, is het ieder jaar weer een 

flinke klus om zo’n toernooi gestroomlijnd 

georganiseerd te krijgen. En als alles dan 

verloopt zoals gepland, dan is dat erg fijn, en 

kijk je daar weer samen met de organisatie 

met veel voldoening op terug.  

Alle spelertjes zijn weer met hun gewonnen 

vaantjes en prijzen richting huis. We hopen 

dat we ze volgende jaar op dezelfde manier 

weer mogen verwelkomen!” 

Voor de deelnemende teams van DKJO is 

dat een vanzelfsprekendheid, zij zijn er dan 

zéker weer bij. Maar… dan waarschijnlijk 

wéér met meer teams! 

 

Samen met DKJO, kijken ook sponsoren Luc 

Verbakel Party&More, Partycentrum De 

Mona en Dorspaviljoen de Weijer met grote 

tevredenheid terug om het sportieve evene-

ment”. 

 

Dank aan alle vrijwilligers die hun steentje 

hebben bijgedragen aan het slagen van deze 

dag! 

 

 

 

      Koen, Koen en Indy  

 

Speciaal 25:  Anouk 

 

 

Ruben, Tijn en Demi 

 

Speciaal 50:  Roos 

 

 

Ellen, Roos en Anouk 
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Mini/CMV van de week 

N I E U W S B R I E F  

14 januari 2015: 

 Wie ben je, hoe heet je? 

Ik ben Veerle Jongen, negen jaar oud, 

 Heb je een zus of broer? 

Ja, Een zus, Elle en broer, Hidde. 

 Wat is je lievelingseten? 

Spaghetti natuurlijk. 

 Wat is je lievelingsdier? 

Mijn poes Siepie! 

 Heb je een lievelingskleur? 

Ja, rood is mijn lievelingskleur 

 En een favoriete trainer? 

Iris Braan 

 Heb je hobby's? 

Ja hoor, ik vind tekenen leuk, en schilderen en 

ook knutselen. 

 En andere sporten? 

Ik ga hockeyen, en ik vind voetbal ook leuk. 

 Hallo zeg. Wat is je grootste droom? 

Beroemd worden. 

 En wat wil je dan later worden? 

Een beroemde volleyballer! 

 Super! Op welk niveau speel je nu  

Ik speel CMV niveau drie. 

21 januari 2015: 

Ruben van Deursen is elf jaar 

 Hoi Ruben, Heb je een broer of zus? 

Ja: een zusje, Janneke. 

 Wat is je lievelingskleur? 

Zwart! 

 Je lievelingseten? 

Dat is friet. 

 Goede keuze. Je lievelingsdrinken dan? 

Frisdrank. 

 En welke trainer vind je het leukst? 

Patty 

 Eh.. je bedoelt? 

Dat is Patrick. 

 Goed. Wat is je lievelingsdier? 

een hond. 

 Wat wil je later worden? 

Ja dat weet ik niet hoor. 

 Maar wat is je grootste droom? 

Ik wil graag eens een auto slopen 

 Oh. En op welke school zit je? 

Loeswijk 

 Welk niveau speel je? 

CMV niveau vijf. 

28 januari 2015:  

Indy van de Mortel, zeven jaar 

 Heb je een broer of zus? 

Ja, een broertje Tim van vijf. 

 Op welke school zit je? 

Op de Loeswijk. 

 Dat horen we vaker bij DKJO. En wat is 

je lievelingseten? 

Dat is friet. 

 Wat is je lievelingskleur? 

M'n lievelingskleur is blauw 

 En welke trainer vind je het leukst? 

Mier! 

 

 Pardon? 

Haha! Ik bedoel Miranda! 

 Eh.. OK. En wat wil je later worden? 

Ik wil dierenarts worden 

 En je grootste droom? 

Dat weet ik niet. 

 Welk niveau speel je? 

CMV niveau éen. 

 En doe je ook nog aan andere sporten? 

Ik doe aan Ballet. 

 Wat is je lievelingsdier? 

Een konijn 
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Mini/CMV van de week 
11 februari: 

Vlak voor de vakantie, op 11 februari was Maud 

Damen de gelukkige: 

 Wie ben je? 

Ik ben Maud Damen, 9 jaar oud. 

 Maud, heb je broers of zussen? 

Ja: een zusje, Femke. 

 Op welke school zit je? 

Op de Loeswijk. 

 Wat is je lievelingskleur? 

Paars! 

 Wat is je lievelingseten? 

Het lievelingseten van Maud is éen van de drie 

P's: Pizza! 

 

 Wat is je lievelingsdier? 

Een hond. 

 Welke trainer vind je het best? 

Bas (natuurlijk..) 

 Wat is je grootste droom? 

Meedoen aan de Voice Kids! 

 Welk niveau speel je? 

CMV niveau vier. 

 Wat wil je later worden? 

Ik wil zangeres worden. 

 Maud, doe je ook aan andere sporten? 

Ik doe aan Ballet. 

 Hoe lang speel je al bij DKJO? 

Ik geloof dat ik al vijf jaar bij DKJO speel. 

 

N I E U W S B R I E F  

25 februari:  

Nina van Baars 

 Hoe oud ben je? 

Nina is elf jaar. 

 Heb je een broer 

of zus? 

Ik heb twee broers: 

Giel en Rens. 

 Op welke school zit je? 

Op de Loeswijk school 

 En heb je huisdieren? 

Nee. Ik heb wel een konijn gehad: snoepie. 

 En wat is je lievelingsdier? 

Een konijn 

 Wat eet je het liefst? 

Macaroni 

 Welke trainer vind je het leukst? 

Ik train het liefst bij Inge 

 Wat is je grootste droom? 

Weet ik niet 

 Wat wil je later worden? 

Dat weet ik nog niet 

 Welk niveau speel je? 

Niveau vijf. 

Heb je zin om met je teamgenootjes en ouders met de bus mee te 

gaan naar het EK om de Nederlandse dames aan te moedigen? 

Meld je dan aan voor 6 maart bij supporter@dkjo.nl 



Activiteitenkalender 2015 
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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! 

 

Maandag 20 april 2015 

Algemene ledenvergadering DKJO  

 

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. 

 

10 en 11 oktober 2015 

Jeugdkamp  

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

ren.  Het belooft in ieder geval weer een heel gezellig kamp te 

worden, waarin onze jeugdleden verwend worden met allerlei 

leuke activiteiten.   Zodra er meer 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

