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De HE-dag, de Special Olympics en het kamp zijn geweest, het seizoen zit er op.... en dan 
hebben we nog één ding te doen, namelijk alles van afgelopen weken met elkaar delen via 
ons eigen blad DEvINFO. In deze nieuwsbrief is het clubblad meegestuurd, en hij is ook te 
vinden via de website: http://www.devinco.nl/images/DEvINFO_juni2014-versie_def-1blz-
online-1.pdf  
 
Het bestuur bedankt iedereen die zich afgelopen jaar met veel enthousiasme en plezier heeft 
ingezet voor de vereniging. Via deze weg wensen we jullie allemaal een relaxte, prettige, 
sportieve en bovenal zonnige vakantie toe. Tot in augustus/september! 
 
  
Digitaal clubblad 
In juni kiezen we voor een digitaal clubblad omdat het lastig is om het clubblad nog onder de 
leden te verspreiden, aangezien niemand meer bij de vereniging komt en sommige leden 
misschien al wel op vakantie zijn. Ook is het blad dit keer zo dik geworden, dat het afdrukken 
er van behoorlijk in de kosten zou lopen. Dus twee redenen om het clubblad dit keer digitaal 
uit te brengen.  
 
  
10 Jarig Jubileum 
Op zaterdag 6 september 2014 vieren we dat Devinco 10 jaar bestaat! Alle Devinco'ers zijn 
van harte welkom op deze dag. Hier lees je meer over het programma van deze dag. Voor 
het buffet s'avonds kan je je opgeven tot uiterlijk 1 augustus 2014 via 
activiteiten@devinco.nl. Namens de jubileumcommissie: Hans Albers, Wim Dorgelo, Ellis 
Bobeldijk en Anita Israel. 
 
  
Olympus Jeugdtoernooi 
Op 23 augustus doet Devinco met alle jeugdteams mee aan het grootste jeugdtoernooi van 
regio Oost. Dit vindt plaats in Doetinchem bij korfbalvereniging Olympus '58. Meer informatie 
volgt via de website en via de trainers, en zet de datum alvast in je agenda! 
 
  
Agenda: 
05 augustus: start training selectie s1/s2 
12 augustus: start training A1, B1 
14 augustus: start training selectie s3/s4 
19 augustus: start training s6, A2, C, D, E, F, G 
21 augustus: start training s5 
23 augustus: jeugdtoernooi in Doetinchem 
23 augustus: start training KangoeroeKlup 
30 augustus: start competitie 
06 september: Jubileumfeest Devinco 
17 september: schoolkorfbaltoernooi 
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