
Kampioenuh, kampi-, kampioenuh ….. 

Zaterdag 9 april j.l. werd ons 

JC1 kampioen zonder zelf te 

spelen!!!   

Eigenlijk zouden ze pas op 23 

april hun kampioenswedstrijd 

spelen, maar doordat de con-

current punten liet liggen, wis-

ten ze de zege al eerder binnen 

te slepen. Super gedaan!  

Proficiat en veel plezier op 

jullie eigenlijke kampioenswed-

strijd op 23 april! 
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DKJO is weer 3 kampioenen rijker!!  

Het is zowel dames 1, he-

ren recreatie als onze JC1 

gelukt om het kampioen-

schap binnen te slepen! We 

zijn natuurlijk super trots.  

De andere teams strijden 

nog om hun plekje of heb-

ben een 2e plaats veroverd. 

We zijn als vereniging ook 

erg trots op onze 3 jeugd-

trainers die geslaagd zijn  

voor het Nevobo VT2-

diploma. Proficiat dames!  

En naast het feit dat DKJO 

te volgen is op social media 

als Facebook en Twitter, is 

er ook een You Tube ka-

naal voor DKJO online 

gegaan.  

Kortom, weer allemaal 

leuke ontwikkelingen waar 

we als vereniging  erg blij 

mee zijn.                        

Vele vrijwillige handen ma-

ken deze ontwikkelingen en 

activiteiten ook elk jaar 

weer mogelijk. Deze vrijwil-

ligers zullen we dan ook op 

vrijdag 3 juni in het zonne-

tje zetten. Zij zijn  allen 

uitgenodigd om op die 

avond bij partycentrum De 

Mona gezellig samen te zijn.   

Noteren jullie overigens 

ook alle andere data hier 

verderop genoemd in de 

nieuwsbrief?? 

  



De jeugdcommissie van DKJO heeft een YouTube kanaal 

in het leven geroepen. Zoek op YouTube naar 

DKJO_Mierlo  of ga naar: 

www.youtube.com/channel/UCzb-yvM80aJV8rjEdvE1jgQ 

Als je een filmpje hebt dat je er ook op wilt zetten, laat 

het even weten en mail naar jeugd@dkjo.nl. 

Daarmee brengen we de 

kinderen ook met volleybal 

en DKJO in contact: een 

sportieve ochtend voor de 

leerlingen en promotie voor 

DKJO! 

Hiervoor zoeken we nog 

vrijwilligers. Heb je zin om 

die ochtend een paar CMV 

oefeningen te doen met 

groepjes leerlingen, meld je 

dan aan bij Rob Braan via

(jeugd@dkjo.nl). Het voorbe-

reidend werk wordt door LEV 

groep gedaan en je krijgt de 

oefeningen tijdig aangereikt. 

Het wordt 

gegaran-

deerd een 

leuke och-

tend! 

DKJO gaat los op YouTube!! 
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Stichting leergeld 

Helaas komt het regelmatig 

voor dat kinderen niet kun-

nen deelnemen aan sportac-

tiviteiten omdat er onvol-

doende financiële middelen 

beschikbaar zijn om bij-

voorbeeld een contributie-

bijdrage te betalen. 

Mogelijk komt men in der-

gelijke gevallen in aanmer-

king voor ondersteuning, 

zodat kinderen toch kunnen 

sporten!  

Ook in de gemeente Geldrop-

Mierlo zijn hiervoor voorzie-

ningen. Via onderstaande site 

kan een aanvraag worden 

gedaan en/of contact worden  

opgenomen. Graag verwijzen 

we hiervoor naar de website: 

www.leergeld.nl/geldrop 

 

Ook dit jaar helpt DKJO mee 

de koningsspelendag in Mierlo 

te realiseren. Voor basis-

schoolleerlingen van groep 3 

t/m 6 wordt op vrijdag 22 

april, tussen 9:00 en 12:00u, 

een aantal activiteiten georga-

niseerd. Wij zetten vier activi-

teiten neer, om de kinderen 

een leuke en sportieve och-

tend te kunnen aanbieden.  

Vrijwilligers gezocht voor Koningsspelen 

https://www.youtube.com/channel/UCzb-yvM80aJV8rjEdvE1jgQ
mailto:jeugd@dkjo.nl
Stichting%20Leergeld
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsueHFrYfMAhXBmA8KHSeJBQYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.leergeldnuenen.nl%2F&psig=AFQjCNFSBb4eqw5IkQZhmYytL8lwkeTO5w&ust=1460490542184977


 

Kampioenschap met promotie voor Heren recreanten! 
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het kampioenschap in de eer-

ste klasse van de regionale 

recreantencompetitie al eens 

eerder naar Mierlo gehaald. 

En dit jaar werd deze presta-

tie geëvenaard. Een fantasti-

sche prestatie, die er al even 

aan zat te komen. 

Het seizoen startte zeer 

voortvarend voor de Heren 

recreanten afdeling, en al na 

enkele wedstrijden wist het 

team zich een voorsprong te 

creëren. Afgelopen week liet 

directe opponent Geldrop 

een cruciaal punt liggen in hun 

wedstrijd tegen VC Hangar uit 

Meerhoven. En daarmee was 

het kampioenschap niet meer 

te ontlopen.  Woensdag 13 

april werd nog gespeeld tegen 

Op woensdag 6 april jl. werd 

dames 1  voor de 5e keer 

op rij kampioen in de hoofd-

klasse!!  Met nog een paar 

wedstrijden te gaan door de 

concurrent, moest DKJO 3 

punten binnen slepen om 

zich nu al de titel  toe te 

bedelen. De eerste twee 

sets hadden de dames alles 

onder controle. Dit was iets 

minder merkbaar in de 3e 

set. Wellicht dat de kampi-

oenstress hen om de oren 

vloog, maar enige spanning 

was te bespeuren.  Yvonne –

die inmiddels van de resulta-

ten van de concurrent op de 

hoogte was– liet de rest ook 

lekker in spanning en vond 

dat het kampioenschap alleen 

op eigen kracht behaald moest 

worden. Dat hebben ze uitein-

delijk mooi gedaan. De dames 

sloten de set af met 25-23 en 

behaalde daarmee een welver-

Dames 1 prolongeert de titel!! 

VC Primo, de wedstrijd die 

als kampioenswedstrijd de 

boeken in gaat. Volgend jaar 

zullen de heren gaan uitko-

men in de overgangsklasse, 

met ambities voor handha-

ving als middenmoter.  

Afgelopen seizoen mochten 

de heren al versterking ver-

welkomen, dus dit belooft 

veel goeds. We zullen de-

ze 'gerijpte talenten' dus na-

drukkelijk in de gaten blijven 

houden! 

diende  3-0 winst. Het kampi-

oenschap hebben zij rijkelijk 

gevierd na afloop. 

Proficiat dames! 



Ook dit jaar zijn we weer aan 

de beurt voor het ophalen van 

oud papier. Dat zal plaatsvin-

den op de data in het rechter 

schema.  

Meer informatie over de rou-

te en het verzamelpunt zal 

t.z.t. worden doorgegeven,  

 

 

Er zijn maar liefst 3 jeugdtrai-

ners geslaagd voor Nevobo 

VT2 diploma!!  MB1 speel-

sters Dian, Iris en Iris hebben 

hun trainerslicentie behaald. 

Naast deze kanjers heeft ook 

onze nieuwe jeugdscheids-

rechter Stijn zijn eerste wed-

strijd van JC2 keurig gefloten. 

Proficiat allemaal. Wij zijn 

trots op jullie!! 

Oud papier schema…. 
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Drie DKJO-jeugdtrainers geslaagd!! 

Maandag 18 april Dames 1 

Maandag 25 april Heren Nevobo 

Maandag 18 juli Heren recreatie 

Dinsdag 19 juli Dames 1 

Maandag 12 december Heren  Nevobo 

Maandag 19 december Heren recreatie 

Naast de drie huidige kampi-

oenen binnen onze club, doen 

de andere teams ook keihard 

hun best om goed over de 

eindstreep te gaan.  

HN1: Bezet positie 2, met 

nog een kans op een eerste 

plaats. De beslissing zal snel 

volgen! 

D2: hebben ambitie waarge-

maakt; met een stijgende lijn 

hebben zij handhaving in de 

2e klasse bewerkstelligd.   

Volgend jaar trainen in Mier-

lo, en een aantal plaatsjes 

stijgen in de eindstand?! 

MB1: Bezetten 5e plaats; 

misschien kruipen ze nog wel 

een plaatsje omhoog. Nog 

even spannend dus. 

JC2: Leuke eerste competitie 

gespeeld en veel ervaring 

opgedaan; Nog een paar wed-

strijden voor de boeg. Hope-

lijk zetten ze de ervaring vol-

gend seizoen om in het win-

nen van een aantal sets. 

De laatste loodjes 



De Mona Lisa Bar 

Al sinds mensenheugenis staat 

er bij de kerk en tegenover 

het patronaat een café. In lang 

vervlogen tijden Café Ver-

bruggen genaamd en daarna 

gezegend met naam: "de Mona 

Lisa Bar" met Toos en André 

Smits achter de toog. 

Discobar De Mona Lisa 

Ruim twintig jaar geleden nam 

John Smits, de zoon van Toos 

en André, de zaak van zijn 

vader en moeder over en 

doopte de Mona Lisa bar om 

in Discobar De Mona Lisa. 

Samen met de naam werd ook 

het gehele interieur van “De 

Mona” aangepast aan de eisen 

van die tijd, met een zeer 

geavanceerde quadrafone 

geluidsinstallatie. 

Vanaf het begin af aan bleek 

het concept waarbij de voor-

delen van een discotheek met 

die van een café gecombi-

neerd werden een schot in de 

roos en “De Mona” was ja-

renlang het middelpunt van 

het Mierlose uitgaansleven. 

Partyservice John Smits 

Niet lang na de opening van 

de discobar startte John Smits 

met het vervaardigen van 

buffetten voor feesten en 

partijen. Dit groeide al snel uit 

naar een zelfstandig bedrijf dat 

onder de naam “Partyservice 

John Smits” zijn naam vestigde 

als een partyservice met een 

kwalitatief perfect product 

tegen een redelijke prijs. 

Verhuurbedrijf de Gouden 

Leeuw 

Enkele jaren geleden waren de 

activiteiten van de partyser-

vice dusdanig gegroeid dat 

besloten werd de verhuuracti-

viteiten onder te brengen in 

“Verhuurbedrijf De Gouden 

Leeuw” die voor deze gele-

genheid werd overgenomen. 

Hiermee kon de partyservice 

ook voor haar materialen in 

haar eigen behoeftes voorzien. 

Partycentrum De Mona 

Eind 2005 werd besloten om 

de activiteiten van de party-

service verder uit te breiden 

met de introductie van 

“Partycentrum De Mona”. Dit 

partycentrum geeft de klant 

de mogelijkheid haar evene-

ment op een geheel daarvoor 

ingerichte locatie te houden. 

Samen met Noortje van 

Heugten en Joep Meeuwsen, 

werkt  John hard om van het 

partycentrum en de partyser-

vice een nog groter succes te 

maken.            

Heeft u interesse in een gezel-

lige feestlocatie en/of een 

super verzorgde catering, dan 

vindt u meer informatie op 

www.demona.nl of kunt u 

bellen naar: 0492-662887. 
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Sanitair-en CV-systemen 

Van Mona Lisa Bar tot Partycentrum De Mona 

http://www.demona.nl

