
Beachvolleybaltoernooi Geldrop 16 juli 

Op de facebooksite van 

beachvolleyGeldrop zijn 

vandaag de poule-indeling, 

spelregels en speelschema 

gepubliceerd.  

Maar liefst 40 teams heb-

ben zich aangemeld voor 

het tweede beachvolleybal-

toernooi op Den Heuvel in 

Geldrop. Aan de namen van 

de teams te zien, zou het 

zo maar kunnen dat er zich 

ook leden van DKJO heb-

ben aangemeld. Bovenaan 

prijken namelijk de 

“Antoons Angels”. Dat lijkt 

me redelijk voor de hand 

liggend. Onder welk pseu-

doniem zou heren recreatie 

het weekend doorkomen??  

Met een beetje geluk ver-

schijnt de zon en belooft 

het een heel gezellige 

weekend te worden. De 

wedstrijden beginnen op 

beide dagen om 11.00u. Op 

zondag wordt om 16.36u 

de finale gespeeld. Publiek 

is natuurlijk van harte wel-

kom onze DKJO-ers een 

hart onder de riem te ste-

ken. Veel plezier en zet ’m 

op! 
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En dan nu …… vakantie! 

Zoals in de algemene leden-

vergadering van woensdag-

avond 11 mei j.l. werd ge-

meld, kan DKJO en al haar 

leden weer terugkijken op 

een prachtig en sportief 

seizoen. 

Tijdens de ledenvergadering 

mochten we rekenen op 

een nette opkomst. Deze 

vergadering is er ook voor 

bedoeld om nieuwe ideeën  

en goede suggesties van 

onze leden te ontvangen. 

Hopelijk mogen we volgend 

jaar een beroep doen op 

een groter gezelschap.    

De avond werd traditiege-

trouw afgesloten met een 

drankje. 

Het komend seizoen staan 

er ook al weer wat activi-

teiten op de planning. Zo 

zal in september het gezelli-

ge jeugdkamp weer plaats-

vinden en zal medio okto-

ber de eerste feestavond 

worden gehouden. Deze 

datum krijgen jullie z.s.m. 

door.          

Het CMV-toernooi in janu-

ari is gepland en we gaan 

zelfs de scholen langs met 

volleybaltrainingen.  

Kortom,  positief terugkij-

kend op het afgelopen sei-

zoen, maar weer veelbelo-

vende zaken in het vooruit-

zicht! 

Wij wensen iedereen een 

superfijne vakantie en zien 

jullie graag op 5 september 

weer terug!  



De jeugdcommissie van DKJO heeft een YouTube kanaal in het leven geroepen. Zoek op YouTu-

be 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. 

zaken rond de tenues rege-

len. Hulp is hier dringend 

gewenst. Voor info kun je 

contact opnemen met Bart 

Wijnhof, voorzitter@dkjo.nl  

       

Trainer 

Ons Dames 2 recreanten-

team staat op dit moment 

onder bezielde leiding van 

Cor van Loon, die hier de rol 

van manusje van alles vervuld. 

De dames zijn voor onder-

steuning van Cor op zoek 

naar een trainer op woens-

dagavond (19:30-21:00u).        

      

Scheidsrechter     

Ook wordt er voor het fluiten 

van de thuiswedstrijden van 

dames 2 op woensdagavond 

nog gezocht naar een scheids-

rechter.  

Kunnen we op jou reke-

nen? 

DKJO gaat los op YouTube!! 
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Komend schooljaar zullen 

vanuit DKJO een aantal vol-

leybal-gymlessen gegeven gaan 

worden op OBS 't Schrijverke. 

Patrick vd Waterbeemd is 

hiervoor, in samenwerking 

met LEV-groep een aantal 

zaken aan het organiseren. 

Een heel mooi initiatief, waar-

mee we onze volleybalsport 

onder de aandacht brengen, 

maar waarmee we misschien 

ook wel een aantal nieuwe 

leden mogen verwelkomen. 

Ook voor het komende sei-

zoen zijn er weer verschillen-

de helpende handjes nodig.  

                   

Sponsorcommissie  

Voor de sponsorcommissie 

zijn we op zoek naar nieuwe 

leden.              

We zijn als DKJO erg blij dat 

we mogen rekenen op een 

aantal sponsoren, wiens steun 

we hard kunnen gebruiken. 

Deze steun komt niet vanzelf, 

hiervoor zijn een aantal leden 

in de weer, die regelmatig 

contact hebben met spon-

sors, en die bijvoorbeeld ook 

Vacatures bij DKJO 

Volleybal-gymlessen! 

https://www.youtube.com/channel/UCzb-yvM80aJV8rjEdvE1jgQ
mailto:jeugd@dkjo.nl
mailto:voorzitter@dkjo.nl


Zaalindeling 2016-2017 
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* optie voor verhuur of in te zetten in 2e seizoenshelft Team/trainer 



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,  

 

 

In het weekend van 24 en 25 

september zal voor de CMV-

leden en de C-jeugd het jaar-

lijkse jeugdkamp weer georga-

niseerd worden. 

Wat we allemaal gaan doen is 

natuurlijk nog een verrassing, 

maar noteer dit weekend 

alvast maar in je agenda!!!     

Het belooft weer een gewel-

dig weekend te worden! 

Oud papier schema…. 

 

 

Pagina 4 

DKJO 
Nieuwsbrief 

Jeugdkamp 2016  

Maandag 18 juli Heren recreatie 

Dinsdag 19 juli Dames 1 

Maandag 12 december Heren  Nevobo 

Maandag 19 december Heren recreatie 

Verschillende jeugdspelers 

waren in het weekend van 25 

juni van de partij op het 

jeugdtoernooi van Peelpush. 

Het weer zat niet mee, maar 

dat mocht de sfeer niet druk-

ken. Bepakt en gezakt met 

tenten, slaapzakken en goede 

zin werd vrijdags afgereisd 

naar Meijel. 

Twee feestavonden en twee 

toernooidagen later, en uiter-

aard flink vermoeid, kwam 

iedereen 's zondags weer 

thuis.              

Een leuk en geslaagd week-

end, waarmee we ook de 

komende jaren (met een goed 

draaiboek) waarschijnlijk een 

hele leuke jeugd-activiteit 

kunnen toevoegen aan de 

kalender van de Jeugd! 

Peelpush voor herhaling vatbaar  
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Sanitair-en CV-systemen 

voor jullie steun in seizoen ‘15-’16 


