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Welkom:
Deze nieuwsbrief is alweer de
laatste van 2012. Ook in 2013
blijven we jullie op de hoogte
houden van het laatste nieuws
rondom jouw korfbalvereniging.
In deze nieuwsbrief onder meer
een kerstgroet van het bestuur, een
bedankje richting onze vaste
bloemist, de prestaties van
LDODK/AH uit Gorredijk en er is
nieuws rondom de Poiesz
jeugdsponsoractie!
Heb jij nu ook nieuws of
suggesties voor de volgende
nieuwsbrief? Laat het ons weten
via dio.oosterwolde@knkv.nl

Fijne kerst, een goede jaarwisseling, en een
voorspoedig 2013
De kerstdagen staan weer voor de deur,
en het kalenderjaar 2012 is al weer
bijna voorbij. Er is weer veel gebeurd,
ook bij de afdeling korfbal van DIO.
Veel is goed gegaan, maar niet alles is
goed gegaan. Er zijn weer veel mensen
geweest die zich hebben ingezet om
het korfballen ook daadwerkelijk
mogelijk te maken. Dat gaat niet
vanzelf, daarvoor moet….. Lees verder

Vakbloemist Carel ten Hoor
Spelers van teams die kampioen
worden ontvangen zoals gebruikelijk
altijd een roos. Wat je misschien wel,
of misschien niet weet, is dat de rozen
bij elke kampioenschap worden
aangeboden door oud DIO-speler Carel
ten Hoor. Carel heeft jarenlang bij DIO
gespeeld in diverse jeugd– en senioren
teams. Hij is bloemist en heeft een
eigen bloemenzaak in…… Lees verder

Agenda januari:
Vergadering met commissies

16

Nieuwjaarsbingo jeugd

18

Bestuursvergadering

23

Afschrijving contributie

25

Poiesz actie

LDODK/AH Gorredijk in de Korfbal League

Net als dit jaar mogen we ook in
2013 weer deelnemen aan de
Poiesz jeugdsponsoractie! Dit is
goed nieuws en dit betekent dat we
veel muntjes in de koker van kv
DIO moeten stoppen! De koker zal
in de Poiesz supermarkt op de
Oostenburg in Oosterwolde komen
te staan. De actie loopt van 11
februari t/m 6 april 2013
Website: www.kvdio.nl
Twitter: @kvdio

Email: dio.oosterwolde@knkv.nl

LDODK/AH Gorredijk doet het in de
Wereldtickets Korfbal League boven
verwachting. Na zeven wedstrijden
staat de ploeg van Jan Sjoerd Pool op
de achtste plaats. Dat is een stuk hoger
dan kenners op voorhand voorspelden.
Tijdens thuiswedstrijden van LDODK
is de belangstelling groot. Zo
bezochten 1000 mensen de thuiswedstrijd tegen Fortuna…. Lees verder

