
 

WINTERPROGRAMMA 2022-2023 

 

  



v.v. DEO Kerst activiteit Minipups  
 
Datum: 10 december 2022  Tijd: 10.00 uur 

Kerst activiteit voor de minipups op locatie. Verdere informatie over deze activiteit wordt gedeeld in de 
team app van de minipups.  

 
v.v. DEO Snerttraining  
 
Datum: 15 december 2022   Tijd: 17.30 uur 

 
Zoals bij velen van jullie wel bekend staat de laatste training van het jaar bekend om de SNERT 
training. Traditioneel sluiten we dan het najaars-seizoen met ons allen af met een parcours voor DEO 
jeugd t/m JO12. 
Maar dat niet alleen! Ook nodigen we alle ouders, broers/zussen, opa’s/oma’s en verzorgers uit voor 
deze avond. Zij mogen hun kinderen aanmoedigen en eventueel naast hun de velden op. Alleen het 
parcours is bestemd voor de spelers en speelsters. Voor de ouders is er tijdens het parcours tijd voor 
een gratis kop snert verkrijgbaar in de kantine. Als het parcours is afgelopen (douchen is niet verplicht) 
gaan we naar de kantine waar alle kinderen kunnen genieten van een bakje patat met een kleine 
snack erbij. Bij weggaan ligt er voor elke speler/speelster een diploma klaar.  
VERGEET JE NIET OP TE GEVEN → https://forms.gle/fNnv8533ZAnjoVv17  

 

OVM DEO loop 
 
Datum: 17 december 2022  Tijd: verschillende start tijden, zie link. 

De inschrijving voor de 41e editie van de OVM-DEO loop is geopend. Op zaterdag 17 december 2022 
zal de 41e editie van dit jaarlijkse hardloopfestijn weer plaatsvinden. De OVM-DEO loop is een echte 
crossloop met een uitdagend en grotendeels onverhard parcours. De routes leiden je slingerend over 
de bospaden, langs de heidevelden en de nieuw aangelegde natuur in de Dijkhoek 

Start en finish zijn zoals altijd op het sportcomplex van v.v. DEO. Voor inschrijven en meer informatie: 
https://vvdeo.nl/deoloop/ 

  

https://forms.gle/fNnv8533ZAnjoVv17
https://vvdeo.nl/deoloop/


Nieuwjaarsreceptie  
Datum: 8 januari 2023   Tijd: 14:30 - 18:30 uur 

Om het nieuwe jaar weer goed in te gaan organiseert DEO op zondag 8 januari 2023 de 

nieuwjaarsreceptie. Houdt onze website in de gaten wat de verder invulling is van de receptie.  

 

Overige leden, sponsoren en belangstellenden zijn in ieder geval van harte welkom vanaf 14:30 uur 

om elkaar een voorspoedig 2023 te wensen. 

 
Net als vorig seizoen worden de DEO jubilarissen van het afgelopen jaar gehuldigd. Het 

kantinepersoneel zal zorgen voor appelflappen in overvloed en een drankje op zijn tijd. Daarnaast zal 

de DEO Dames jubileum commissie deze middag het Rad van Fortuin verzorgen en zijn er dus mooie 

prijzen te winnen.  

 

 

Vrijwilligersavond  
Datum: 27 januari 2023    Tijd: volgt 

Op vrijdagavond 27 januari 2023 bedankt DEO zijn vrijwilligers. Houdt deze datum alvast vrij in je 

agenda. Verder informatie zal volgen.  

 

 

Winteractiviteit De Waltakke en Zaal Noord  
Datum en tijden volgens onderstaand schema 

 

In januari en februari hebben wij voor onze jeugdleden weer De Waltakke en gymzaal Noord 

afgehuurd.  Zo hebben jullie de mogelijkheid om in de winterperiode ook binnen te trainen.  Dit is een 

ingepast trainingsprogramma, het is dus wel de bedoeling dat jullie als team je bij De Waltakke of Zaal 

Noord op de dag en tijd melden. Heb je te weinig spelers dan ben je vrij om een ander team te 



benaderen in het uur dat voor jullie team gereserveerd is. Vaak worden er ook wel eens onderlinge 

toernooitjes gedaan.  

Mocht je team onverwacht toch niet kunnen, probeer dan te ruilen of stuur ons een berichtje zodat een 

ander team nog een extra mogelijkheid kunnen aanbieden.   

Denk er wel aan: warme kleding aan is verstandig en gewoon voetbalschoenen mee! Er is een 
omkleedruimte op locatie aanwezig. 

 

Adres: De Waltakke, Boksbeekweg 7, 7241 PH Lochem 

Adres: Zaal Noord, Heer Rudolfstraat 1 te Borculo  (SLEUTEL BIJ RABAN!) 

Dit zijn alle activiteiten die in de winterperiode zijn geregeld voor onze jeugdleden mochten er nog 

vragen zijn over dit programma dan vernemen wij die graag.  DEO hoopt een zo volledig mogelijk 

programma af te kunnen werken en wij wensen jullie allemaal veel plezier.  

 

 

Met sportieve groet,  

 

v.v. DEO Jeugd Activiteiten Commissie 

Lianne Derksen, Linda Garretsen en Raban Ernst   (mail: jeugdactiviteiten@vvdeo.nl) 

Week 3 Ma. 16.01.23 19:00 : 20:00 JO 17-1

20:00 : 21:00 JO 19-1

Di. 17.01.23 18:00 : 19:00 JO 13-2

19:00 : 20:00 JO 15-2

Do. 19.01.23 17:30 - 18:30 JO-7+ JO-8

18:30 - 19:30 JO 11-1 + JO 11-2

Za. 21.01.23 10:30 : 11:00 Minipups 

Week 4 Ma. 23.01.23 18:00 : 19:00 MO 13-1

19:00 - 20:00 MO 15-1

Di. 24.01.23 17:30 -18:30 JO 10-1 + JO 10-2

18:30 - 19: 30 JO 13-1

19:30 - 20:30 JO 15-1

Wo. 25.01.23 19:00 - 20:00 MO 17-1

Do. 26.01.23 17:30 - 18:30 JO 9-1 + JO 9-2

18:30 - 19:30 JO 11-1 + JO 11-2

Za. 28.01.23 14:30 - 15:30 Minipups  (Gymzaal Noord)

Week 5 Ma. 30.01.23 18:00 : 19:00 MO 13-1

19:00 - 20:00 JO 17-1

20:00 - 21:00 JO 19-1

Di. 31.01.23 18:00 - 19:00 JO 13-2

19:00 - 20:00 JO 15-2

Do. 2.02.23 17:30 - 18:30 JO 11-1 + JO 11-2

18:30 - 19:30 JO 13-1

Week 6 Di. 7.02.23 17:30 - 18:30 JO 10-1 + JO 10-2

18:30 - 19:30 JO 13-2

Do. 9.02.23 17:30 - 18:30 JO-7 + JO-8

18:30 - 19:30 JO 9-1 + JO 9-2

Za. 11.02.22 10:30 - 11:00 Minipups

Week 7 Ma. 13.02.23 18:00: 19:00 MO13-1

19:00: 20:00 MO15-1

Di. 14.02.23 17:30: 18:30 JO 10-1 + JO 10-2

18:30 - 19:30 JO 13-1

19:30: 20:30 JO 15-1

Wo. 15.02.23 19:00: 20:00 MO 17-1

Do. 16.02.23 17:30: 18:30 JO7 -JO8

18:30 -19:30 JO 9-1 + JO 9-2

Waktakke Winterplanning 2023
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