De eerste weken van seizoen 2019!
Beste fans van de Doetsekom, allereerst wil ik alle “vrienden van de Doetsekom”, alle “abonnementhouders” en alle “sponsors”,
enorm bedanken voor hun steun. Het is fantastisch om te ervaren hoe ons zwembad leeft onder de mensen.
Het was een geweldig openingsweekend, een record aantal abonnementen zijn er aangeschaft en wat hebben wij genoten van
het prachtige weer. Zo ongelooflijk trots op alle ontvangen complimenten over het opgeknapte zwembad. Een pareltje is het
geworden..50 jaar jong!
Mooi om te ervaren dat direct 2 zwemclubs zich hebben aangemeld om voortaan te komen trainen
in de Doetsekom, meer dan welkom uiteraard. Niet voor niets hebben wij 50 meter wedstrijdbad in
originele staat teruggebracht. Dit hadden wij niet gekund zonder Mary, zij is de verantwoordelijke
voor het zwembad, een uitstekend vakvrouw!
De 1e Doetse Triathlon staat op de planning, spannend qua voorbereidingen, maar er helpen
gelukkig diverse professionals met veel ervaring in de organisatie.
Daarnaast staat de kalender bomvol met leuke (kinder-)activiteiten, meer dan welkom!

Als laatste wil ik onze partners bedanken voor hun bijdrage en inzet, oa de Halte, de
OranjeBrigade en GiGa Giessenlanden..top!
In de volgende nieuwsbrief zal ik terugkomen op de voortgang van het nieuw te realiseren
verenigingsgebouw!
Graag tot ziens in de Doetsekom,
Kees Commijs
Houdt onze Facebook-pagina en website in de gaten voor eventuele aangepaste openingstijden
Tijdens het openingsweekend, op 20 en 21 april troffen wij het ontzettend met het weer! Hoewel het weer nu iets minder is, zijn
wij vol vertrouwen dat we dat deze zomer wel in gaan halen. Mocht het weer toch een beetje tegen zitten? Houdt dan onze
Facebook-pagina én website in de gaten voor eventuele aangepaste openingstijden.
Doetse Triathlon
Op zaterdag 13 juli organiseren wij voor de eerste keer de Doetse Triathlon. Zoals al in het voorwoord aangegeven doen wij dit
niet alleen, dit doen wij met de hulp van verschillende professionals:

Sportfanaat of niet, dit sportspektakel wil je niet missen! Een achtste triathlon bestaat uit 500 meter zwemmen, 20 kilometer
fietsen en 5 kilometer hardlopen, dit alles om en bij de Doetsekom in Giessenburg. Is dit voor jou alleen te veel van het goede?
Doe dan mee met een team! Een team mag samengesteld worden naar eigen wens, zolang er maar meer dan één persoon in zit.
Kinderen van 8 t/m 14 jaar doen gratis mee en starten om 10.00 uur. Voor hen zijn de afstanden: 150 meter zwemmen, 4
kilometer fietsen en 1,2 km (hard)lopen.
De ronden voor de volwassenen beginnen vanaf 11.00 uur, schrijf je individueel in voor € 20,00 en als team voor € 25,00 per
team.
Deelname kan alleen na inschrijving via https://inschrijven.nl/form/2019071350007 of via de Uitslagen.nl app.

Kijk voor meer informatie op:
https://www.dedoetsekom.nl/evenementen/doetse-triathlon/, ook onze andere evenementen zijn terug te vinden op onze
website.
Rabobank Clubkas Campagne
Wat waren wij blij toen wij gebeld werden door Wout de Jong en hij ons vertelde dat wij weer een
mooie cheque mochten ontvangen vanuit de Rabobank Clubkas Campagne! Op 10 april kwam hij
bij ons langs en vertelde hij ons dat wij – wederom – het grootste bedrag mochten ontvangen
vanuit deze campagne. Wij willen jullie, onze fans, heel graag bedanken hiervoor: hartelijk dank
voor al jullie stemmen!
Het bedrag van € 1498,46 zullen wij besteden aan het onderhoud van het zwembad, zodat het
zwembad er de hele zomer tiptop bij zal blijven liggen.
Sportcafé ’t Kommetje
Wanneer het zwembad open is, is Sportcafé ’t Kommetje automatisch ook geopend! Onze Leonie
Spronk is hier helemaal in haar element en is de perfecte gastvrouw.
Het is zeker mogelijk om je een hele dag te vermaken bij de Doetsekom! Zwem je moe, dommel
vervolgens weg in het zonnetje op je ligbed, geniet tussen de middag van een lekkere lunch van ’t
Kommetje en suis ’s middags nog eens lekker van de glijbaan af! Kom jij ook genieten van dit
ultieme relax-dagje?!
’t Kommetje heeft ook een eigen Facebook-pagina. Houdt al het nieuws in de gaten via:
https://www.facebook.com/pg/sportcafehetkommetje/.
Heb jij je abonnement voor 2019 al aangeschaft?

Deze tekst zagen wij langskomen op
www.weer.nl en hier worden wij blij van! Alle
voortekenen wijzen erop er ook in 2019 weer
een super zomer aan gaat komen.
Heb jij je abonnement nog niet besteld? Dit kan
natuurlijk nog steeds! Wij zijn dit jaar elke dag
langer geopend, zodat iedereen kan genieten
van ons prachtige openluchtzwembad. Werk jij
de hele tijd? Geen probleem! Kom ’s avonds
nog een paar baantjes trekken. Ga jij op
vakantie? Wij zijn alle weken daaromheen ook
open!
Schaf daarom nu je abonnement aan via de
online shop, of bij de kassa van de Doetsekom
(neem bij het ophalen altijd een pasfoto mee).
Het online bestellen van een abonnement kan
via: https://www.dedoetsekom.nl/shop/.

Graag tot ziens in de Doetsekom!

