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In dit nummer: 

 

 

 

Ne Gouwe 2011 

 

 

Oud papier 

 

 

Contributie inning 

 

 

Wedstrijd-  

verslagen 

 

 

Oliebollen-

toernooi 

 

 

Geboren 

 

 

Het bestuur van DKJO had dit jaar besloten Peter van Hoof te nomineren 

voor vrijwilliger van het jaar in onze volleybalvereniging. Op vrijdagavond 6 

januari 2012 werd uit de tien genomineerden de uiteindelijke winnaar geko-

zen die met de titel “Ne Gouwe 2011” er van door zou gaan. Met de nodige 

leugentjes om bestwil heeft zijn vrouw Rian hem naar Den Heuvel kunnen 

lokken, waar leden van DKJO en zijn familie hem opwachtten. 

Peer heeft zich al jarenlang ingezet voor onze club binnen het bestuur, bij 

toernooien en andere evenementen, als materiaalbeheerder, scheidsrechter 

en is een absolute aanjager binnen de sponsorcommissie. Daarnaast verzorg-

de hij jarenlang de affiches en PR van de heren nevobo.  

Ondanks het feit dat Peer deze Mierlose titel niet toebedeeld is door de 

commissie, blijft het voor ons absoluut “Ne Gouwe” en hopen wij nog jaren-

lang van zijn tomeloze inzet gebruik te mogen maken! 

“NE GOUWE VUR DKJO”  
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Mogelijk word je dan 

tijdelijk rustend lid. 

 

Marianne van Dril,   

Penningmeester DKJO 

 

 

N I E U W S B R I E F  

    Oud papier ophalen 
 

 

 
Op 30 januari 2012 mag 

DKJO weer oud papier 

ophalen.  

Nevobo Heren 1 zal deze 

ronde verzorgen. Start om 

18.30 uur bij Burg. Ver-

heugtstraat / Hoek Santheu-

vel. 

Ook op 6 februari 2012 

mag DKJO oud papier op-

halen. Heren recreatie 1 

zal deze ronde lopen. De 

start is dan om 18.30 uur 

bij Burg. van Kuikstraat / 

heer van Rodestraat. 

Meenemen van het Cure 

pasje en het dragen van 

veiligheidsschoenen en 

kleren is verplicht. Mocht 

je deze kleding niet zelf in 

bezit hebben dan zijn ze 

verkrijgbaar bij Peter van 

Hoof. 

 

De dames kunnen het vol-

gende al noteren, want het 

rooster voor de rest van 

seizoen 2011 / 2012 ziet er 

als volgt uit: 

Maandag 11 juni:  DR2 

Dinsdag 12 juni: DR 1 

 

Groeten, 

Inge Muskens, 

Secretaris DKJO 

 

In de week van 6 tot 10  

februari wordt het 2e deel 

van de contributie 

geïnd. Zorg dus dat er 

voldoende saldo op je 

bankrekening staat.  

Leden die geen automati-

sche incasso hebben afge-

geven worden per mail 

verzocht om de 

contributie over te schrij-

ven. 

Mocht je langdurig gebles-

seerd zijn of niet kunnen 

volleyballen, neem dan 

contact met mij of via: 

penningmeester@dkjo.nl.  

 

Inning contributie 

Verslagen op website DKJO 
Sinds november 2011 

staan bijna alle wedstrijd-

verslagen van de heren 

nevobo tot en met dames 

recreatie gepubliceerd op 

de website.  

Degene die hiervoor ver-

antwoordelijk is en er zijn 

tijd en energie in steekt is 

John van den Eerenbeemt 

van de heren recreatie. 

Chapeau John voor jouw 

fantastische bijdrage! 

Dus aan alle leden: kijk 

eens wat vaker op de web-

site en zie wat de presta-

ties zijn van onze teams! 

 

De standen zullen volgen-

de keer weer uitgebreid in 

deze nieuwsbrief worden 

opgenomen. 



Oliebollentoernooi groot succes !! 

P A G I N A  3  J A A R G A N G  2 ,  N R .  3  

Op 24 november 2011 zijn Patrick 

van de Waterbeemd en Kim van 

de Waterbeemd-Cleef  de trotse 

ouders geworden van: 

Dex en Sem 
We wensen hen heel veel ge-

luk en gezondheid met z’n 

viertjes! Proficiat! 

Geboren 

Om 20.00 uur konden de 

“senioren” aan de slag. Maar 

liefs 5 teams streden om de 

eerste plek. De organisatie lag 

in handen van Ton vd Boog-

aard. Sportief gezien dus een 

geslaagd toernooi. 

Het toernooi stond dit jaar in 

het teken van Stichting Heppie. 

DKJO vindt het belangrijk om 

met de feestdagen ook stil te 

staan bij kinderen die wat ex-

tra aandacht verdienen.  

Een collecte tijdens dit toer-

nooi bracht een mooi bedrag 

op voor Stichting Heppie.        

Ook op dit vlak kunnen we 

dus spreken van een geslaagd 

toernooi!  

Op 28 december jl heeft het 

jaarlijkse oliebollentoernooi 

van DKJO plaatsgevonden. 

Om 18.00 uur werd er begon-

nen met een toernooi voor de 

mini’s, georganiseerd door 

Daniëlle Bovens en Nadine 

Bons.  

Alle mini’s brachten een 

vriendje of vriendinnetje mee 

waardoor er een leuk toer-

nooi gespeeld kon worden.  

Na afloop werd er lekker ge-

smuld van de oliebollen en 

chocolademelk.  

 

Als je denkt iets leuks/informatiefs/bijzonders/actueels/

aanvullends/leerzaams te hebben voor deze nieuwsbrief, 

stuur je bijdrage dan in naar: recreatie@dkjo.nl !! 

 

ANDERE INFORMATIE?? 


