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Een gelukkig 2022
Het bestuur van KV Devinco wenst iedereen een heel goed, gezond en sportief 2022 en dat
we het korfballen snel weer op een normale manier kunnen oppakken. Het bestuur zal het
komende jaar uiteraard verder gaan met de plannen voor de Marke Zuid. Met enige
regelmaat zullen wij hier over communiceren. We denken na om dit via een aparte
nieuwsbrief te doen.
Tevens werken we aan een nieuw beleidsplan, waar jullie binnenkort meer over horen.
In de kerstvakantie is er door diverse commissies nagedacht over wat wel kan in deze
lockdown. Hierover lees je in deze nieuwsbrief meer.

Trainen op zaterdag
Door de corona-maatregelen kunnen we na 17.00 uur niet trainen en spelen we in het
weekend geen competitiewedstrijden. Het is nog onbekend wanneer in 2022 deze
maatregelen worden opgeheven. Voor de jeugdteams is het wel mogelijk om op zaterdag
buiten te trainen. Om vele redenen maken we graag van deze mogelijkheid gebruik!
Hieronder is het schema opgenomen van welk team wanneer traint.
09.30-11.00 uur: F1 en Kangoeroes
11.00-12.30 uur: E1, E2, E3
12.30-14.00 uur: D1, D2, C1
14.00-15.30 uur: B1, B2
15.30-17.00 uur: A1, A2, A3
De eerste trainingen zijn op zaterdag 8 januari 2022.
We vragen jullie om de groeps-app van jullie team goed in de gaten te houden. Aanvullende
informatie over deze wintertrainingen op het veld wordt daarin aan jullie doorgegeven.
Hier lees je de huidig geldende Corona maatregelen: https://www.knkv.nl/faqcorona/

Heel Devinco kookt en NIEUWJAARSBORREL
“Eet smakelijk!” zo klonk het aan het eind van de Heel Devinco Kookt - kersteditie. Een
geslaagde middag/avond waarbij er volop werd meegedaan vanuit de verschillende
keukens. Maar liefst 88 mensen hebben kunnen smikkelen van de creatie die ze zelf
gemaakt hadden samen met topkok Stefan (van Heeren van Dorth) en onze eigen chef
Jorrik. Met 6 camera’s keken we mee hoe Jorrik het verrukkelijke dessert en de uitdagende,
maar zeer smakelijke ravioli in elkaar zette. Met een lovende 5 sterren recensie kijken we
met smaak terug naar een heerlijk Devinco Kerstdiner vanuit de eigen keuken.
Nieuwjaarsborrel
Uiteraard kijken wij terug op een rustig AC jaar, waarin we op gepaste afstand hebben
gewerkt aan activiteiten voor de hele vereniging. Natuurlijk kijken wij ook vooruit! We
hebben uitgebreid gebrainstormd en met het bestuur gesproken, en alle seinen staan op
groen voor een nieuwjaarsborrel. Niet zoals dat we gewend zijn in het clubhuis, maar ook

deze weer vanuit huis. Op zondag 16 januari vanaf 16:00 uur gaan we toasten op het
nieuwe jaar. Hoe gaan we dat doen? Dat ziet iedereen snel genoeg want binnenkort wordt
er een verrassing bezorgd aangeboden door het bestuur.
Namens de AC, “Proost”

Agenda
Zaterdag 08 januari 2022 Trainen op zaterdag voor de jeugd
Maandag 10 januari 2022 Bestuursvergadering
Zondag 16 januari 2022

Nieuwjaarsborrel
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