
 

 

        
 

  
 
 

 

 

 

 

        

 

  

N A A M  B E D R I J F  

DKJO Nieuwsbrief 
2 7  J U L I  2 0 1 3  J A A R G A N G  3 ,       N R . 7   

 

In dit nummer: 

 

 

 

Trainingsschema 

2013/2014 

 

 

Organisatie  

CMV en C-jeugd 

 

 

Stichting Leergeld 

 

 

Krijn geboren! 

 

 

  

Maandag: Veld team   trainer    

19.00u-20.30u  1 jongens C-jeugd  Patrick vd Waterbeemd 

  2  meisjes C-jeugd  Patrick vd Waterbeemd 

19.30u-21.00u  3 DR3 training  + wedstrijd Martien Keuter 

20.30u-22.00u  1 DR2 wedstrijdveld 

  2 DR1 10x training  Antoon Haans 

21.00u-22.30u  3 HR1 training  Wido Donkers 

 

 Woensdag: 

18.00u-19.00u  1 CMV-jeugd 1-3  Patrick vd Waterbeemd 

  2 CMV-jeugd 4-6  Patrick vd Waterbeemd 

19.00u-20.30u* 1 jongens C-jeugd  Patrick vd Waterbeemd 

  2 meisjes C-jeugd   Patrick vd Waterbeemd 

20.00u-21.30u  1 DR1 training + wedstrijd Antoon Haans 

20.30u-22.00u  2 HR1 wedstrijdveld 

19.30u-21.00u  3 DR2 training  Gylk Jongstra 

21.00u-22.30u  3 NH1 training  wedstrijden op zaterdag in Polaris-hal 

 

   Zaterdag: 

09.30u-11.30u 1 meisjes C-jeugd wedstrijd 

11.30u-13.30u 1 jongens C-jeugd wedstrijd 

 Trainingsschema 2013/2014 

Klaar voor de start .…. 
Nog twee weekjes en de zomervakantie is weer 

voorbij. Hopelijk hebben jullie allemaal kunnen 

genieten  van een welverdiende rust of hebben 

jullie flink afgezien op een trainingskamp in de ber-

gen en de hittegolf getrotseerd.  

Belangrijkste in deze is dat iedereen weer gezond 

en fit terug komt en hopelijk genoeg energie heeft 

opgedaan om weer aan de slag te kunnen. 

Ook DKJO gaat weer van start en wel op: 

maandag 12 augustus 

 
De trainingstijden staan hieronder vermeld. Een 

paar kleine wijzigingen t.o.v. vorig seizoen zijn 

doorgevoerd. Zo zal er één damesrecreatie team 

minder zijn omdat 2 en 3 zijn samengevoegd. Het 

eerdere DR4 is hierdoor weer gepromoveerd naar 

DR3!  

Voor de CMV-jeugd wordt nog bekeken of er op 

zaterdagmorgen 

ook getraind kan 

worden. 

Na een aantal 

weken trainen zal 

in het weekend van 22 september ook het DKJO 

Jeugdkamp 2013 plaatsvinden!  Het belooft een 

geweldig weekend te worden, want het is inclusief 

overnachting! Noteer deze datum alvast en houd 

de nieuwsbrief, website en je mail in de gaten: 

Komende tijd volgt meer info! 

 

We wensen jullie in ieder geval een plezierig en 

blessurevrij seizoen toe !! 

De redactie. 

 

PS. Mocht je onverhoopt zijn gestopt met volleyballen, 

geef dit dan tijdig door via: penningmeester@dkjo.nl.  

* laatste half uur gezamenlijk op veld 2 



P A G I N A  2  

Nieuws voor C-Jeugd en CMV  
Het volleybalseizoen 2012/2013 is goed en 

succesvol verlopen! In de afgelopen warme 

weken heeft hopelijk ieder van jullie in Neder-

land of in het buitenland even kunnen genieten 

van wat rust. Hopelijk genoeg om na de zomer-

vakantie weer met frisse moed aan het nieuwe  

seizoen te beginnen!  

We werken nog steeds keihard aan een groei-

end en verjongend DKJO en komend seizoen 

gaan er daarin een paar dingen veranderen.  

 

Trainingen 

Alle CMV-ers trainen vanaf augustus op woens-

dag van 18:00-19:00u. De C-jeugd traint weer 

op maandag en woensdag van 19:00-20:30u. 

(Op woensdag traint MC en JC het laatste half 

uurtje op één veld). Voor de CMV groep zijn 

we bezig een training op zaterdagochtend aan 

te gaan bieden. Patrick blijft de hoofdtrainer 

voor de aanstormende volleybaltalenten.  

 

Hulp van ouders 

Dit bericht is ook een oproep aan ouders die 

de vereniging een warm hart toedragen en een 

steentje willen bijdragen. We zoeken nog on-

dersteuning van de training voor de oudste 

CMV groep: alle hulp is zeer welkom! 

Splitsing organisatie CMV en jeugd 

Het begeleiden van onze jeugd gaat organisato-

risch handen en voeten krijgen: de CMV coör-

dinatie komt in handen van Marianne van de 

Biggelaar en de C-jeugd zaken worden door 

Rob Braan gedaan.  

Mocht je vragen of een mededeling hebben dan 

kun je deze personen voortaan op de volgende 

manier bereiken: 

 Marianne vd Biggelaar: cmv@dkjo.nl 

 Rob Braan: jeugd@dkjo.nl 

 

Jeugdcommissie 

Verder is er weer een jeugdcommissie die zich 

onder meer buigt over de activiteiten voor 

CMV en jeugd.  

En laat ik niet vergeten te melden dat we, net 

als het afgelopen seizoen weer een CMV toer-

nooi in Mierlo organiseren en wel op: 

 

26 januari 2014! 
 

We wensen jullie nog twee fijne vakantieweken 

toe en zien elkaar graag op 12 augustus weer! 

 

Rob Braan 

Sporten voor de jeugd vinden we allemaal erg 

belangrijk, maar kunnen deelnemen aan een 

sportvereniging is niet altijd vanzelfsprekend.. 

Bijvoorbeeld omdat financiële middelen binnen 

het gezin het niet toe laten om lid te worden 

van een sportvereniging.  

Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaan-

de kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit 

gezinnen met minimale financiële middelen, 

Ouders of verzorgers van deze kinderen kun-

nen een beroep doen op deze stichting indien 

zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activi-

teiten voor hun kinderen niet kunnen betalen. 

Voor meer info kun je terecht  op de website 

van de Stichting Leergeld Geldrop/Mierlo of 

via:      

leergeldgeldrop.e.o@hotmail.com 

 

N I E U W S B R I E F  

Stichting leergeld 

Geboortenieuws 
 

Op 19 juni zijn Maud van Vlerken (DR1) en 

Bjorn van der Zanden de trotse ouders ge-

worden van een zoon: 

Krijn 
We wensen hen veel geluk, liefde en gezond-

heid samen! 

Sanitair en cv-systemen 


