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Van het bestuur 
 
Schade aan ons veld 
Afgelopen week zijn wij opgeschrikt door het ontstaan van gaten in ons nieuw aangelegde 2e 
kunstgrasveld. Na onderzoek is gebleken dat de schade ontstaan is door oude drainage buizen die 
zijn blijven liggen bij de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld. De grasvelden van onze buur 
voetbalclubs hebben een nieuwe sproeiinstallatie gekregen. Per abuis heeft de aannemer met de 
waterpomp een aansluiting gemaakt op de oude drainage buizen. De verwijderde aftakkingen in 
deze oude drainagebuizen waren voorzien van doppen. De oude buizen hebben de druk die de 
nieuwe waterpomp leverde niet aangekund en zijn gesprongen. Hierdoor zijn er fonteinen ontstaan 
onder de kunststof grasmat die vervolgens een krater hebben geslagen. 
  
Wat zijn de consequenties? 

- Laat de afzettingen staan en ga niet lopen op de kuilen! (hierdoor kan de mat scheuren) 
- Naar verwachting is de schade op 16 mei a.s. hersteld. 
- Er kan alleen gebruikt gemaakt worden van de 2 jeugdvelden 3 & 5 aan de zijde van de 

wielerbaan. 
- De wedstrijd van Devinco 5 tegen Oranje Zwart 5 op zaterdag 9 mei wordt gespeeld op het 

trainingsgras achterin bij DAVO.  
- De trainingen in de week van 4 t/m 12 mei moeten worden ingeschikt op ons eigen terrein. 

Alle ploegen moeten iets terrein inleveren zodat iedereen kan trainen 
 
Algemene Leden Vergadering 
Op donderdagavond 4 juni is er weer een Algemene Leden Vergadering. Iedereen is van 
harte welkom vanaf 20.00 uur in het clubhuis van Devinco. Tijdens deze ALV wordt o.a. de 
begroting besproken. Agenda en vergaderstukken worden te zijner tijd gepubliceerd. 
We rekenen op jullie komst 
 
Gebruik van het clubhuis onder BIXO tijd  
Hierbij graag even aandacht van vooral de ouders van de E en F jeugd die op dinsdag-  en 
donderdagavond trainen. De middagen wordt het clubhuis gebruikt door de naschoolse opvang 
Bixo. Zij huren dan de accommodatie van ons. Dit loopt van 's middags na schooltijd totdat de 
laatste kinderen zijn opgehaald en de leiding naar huis is. Meestal zit daar net een overlap in met 
onze training. Het is dan voor ons nog niet mogelijk om van het clubhuis gebruik te maken (ook 
niet om naar de wc te gaan, dat moet dan in de kleedkamer). 
  
Meestal houdt iedereen zich er netjes aan, maar nieuwe ouders weten dit wellicht nog niet, 
vandaar deze herinnering. 



De Fitste van Deventer 
Op 6 juni a.s. organiseert Sportbedrijf Deventer op ons mooie complex het evenement "De Fitste 
van Deventer". Wil jij meedoen, helpen in de kantine of genieten van een dag vol beleving en 
avontuur waarbij gezondheid, duurzaamheid en beleving centraal staan. Kom dan op 6 juni naar 
Sportpark De Rielerenk. 

Durf jij de uitdaging van de obstakelrun aan? Meld je dan online aan opwww.fitstevandeventer.nl 
 

    
 
 
  

Van de TC 
 
Trainingen C, D, E, F en Kangoeroes in de Meivakantie (2 t/m 16 mei) 
 
* C en D: De trainingen in de eerste week van de meivakantie (5 en 7 mei) en op Hemelvaartsdag 
(14 mei) gaan niet door. Op 12 mei wordt er WEL getraind. 
 
* E en F: De trainingen in de hele meivakantie (5 mei, 7 mei, 12 mei en 14 mei) gaan niet door. 
 
* Kangoeroes: De training van 2 mei gaat niet door. Op 9 en 16 MEI wordt er WEL getraind. 
 
 

  

http://www.fitstevandeventer.nl/


Van de AC 
 
Wij kunnen terug kijken op een zeer geslaagde avonturentocht. Hierbij willen wij iedereen 
bedanken voor alle hulp. BEDANKT!! 
 
13 juni H(ennie) E(beler) dag 
Voor de nieuwe leden: Hennie Ebeler was de enige korfballer van onze vereniging (toen nog 
Hellas) die in het Nederlands team gespeeld heeft. Zijn zoon, kleindochters en achterkleinkinderen 
zijn nog steeds actief binnen de vereniging. 
 

 
 
 
Om 10 uur aanvang van de spelonderdelen -> opgeven niet nodig. 
Na de lunch 10-toernooi. Opgeven voor 1 juni in tweetallen en bedenk een leuke teamnaam. 
16.30 uur BBQ. Opgeven voor 1 juni. 
Let op! Voor het 10 toernooi en de BBQ moet je je opgeven voor 1 juni. Na deze datum is 
deelname niet meer mogelijk. Je kunt je opgeven in de kantine of via activiteiten@devinco.nl 
 
Jeugdkamp 
Dit jaar gaan we 26, 27, 28 juni naar de Langenberg in Rijssen. Het thema is; TeeVee kamp. Alle 
kinderen hebben al een formulier ontvangen om zich op te geven. Deze volgt ook nog per mail. 
Graag inleveren in de brievenbus in de kantine bij de trap voor 1 juni. Ben je nieuwsgierig naar de 
accommodatie? Kijk dan op: www.delangenberg.nl 
 
Na de zomervakantie gaan Lisette en Jorien de AC verlaten om zich binnen de club voor andere 
dingen te kunnen inzetten. Gelukkig komt Erwin Steegeman de AC versterken. Welkom Erwin!!!!! 

 
  

mailto:activiteiten@devinco.nl
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Van de Sponsorcommissie 
 
Kledingcontainer bij Devinco 
De zomer van 2015 begonnen met een grote opruimactie in de kledingkast? Dat kan heel fijn zijn 
voor Devinco! 
Oude kleding, schoenen, gordijnen, dekbedovertrekken, lakens, wat moet je er mee? 
Inleveren bij Devinco in de kledingcontainer. Per kilo 'oude kleding' verdienen we een leuk 
zakcentje.  
 
 
Resultaat Rabobank Actie  
Hart voor Salland 
 
In maart jl. konden leden van Rabobank Salland  
hun stem uitbrengen aan een vereniging naar keuze.  
 
Alle leden van Rabobank Salland bedankt!  
 
Jullie stem heeft voor Devinco een mooi bedrag 
opgebracht. 

 
 
 
Van de Kantinecommissie 
 
De bar mag niet onbemand blijven!  
We zijn op zoek naar vrijwilligers die zaterdag overdag of op dinsdag en/of donderdagavond 
(vroeg op de avond vanaf 18.00 uur of later) bardienst  willen draaien. De diensten beslaan 
meestal 2 uurtjes. 
 
Verder zoeken we nog extra versterking voor de zaterdag 6 juni tijdens de Fitste van Deventer en 
op zaterdag 13 juni tijdens de Hennie Ebelerdag. Alle hulp is welkom! 
Heb je belangstelling meld je aan bij: Astrid Dorgelo via astrid.dorgelo@kpnmail.nl. 
 
 

Van de ledenadministratie 
Ook in april hebben we weer nieuwe leden ingeschreven, we naderen de 320 leden grens.   
Bij de Kangoeroeklup verwelkomen wij Siebe Podde & Marianne Veltman. De F wordt versterkt 
met Niels Veldhausz & Amber Klijn traint mee. Ruben ter Horst speelt mee bij de E en Kelvin 
Janssen bij het 5e.  
 
Allemaal veel sportief plezier bij Devinco gewenst! 
 
 

Deadline clubblad 

De vierde editie van jouw favoriete clubblad DEvINFO schijnt begin juni, aan het eind van het 
veldseizoen. De redactie verheugt zich al op jullie beschouwingen, columns, foto’s en trotse 
kampioensverhalen! 
 
Stuur jouw bijdrage naar redactie@devinco.nl vóór 20 mei 2015. 
 

  



Agenda  
 
8 mei  Kaartavond 
11 mei  Bestuursvergadering 
20 mei  deadline aanleveren kopij DEvINFO 
22 mei  Eindavond Kaarten 
28 mei  Inloopspreekuur Fysiodé 
1 juni  Deadline opgave deelname HE Dag en het kamp 
4 juni  ALV 
6 juni  Fitste van Deventer 
13 juni  Hennie Ebeler dag 
26/27/28 juni Devinco jeugdkamp 
 

 


