Zomer 2019!
Beste fans van de Doetsekom,
wat een fantastische periode hebben we achter de rug in de Doetsekom! Het zwemseizoen loopt nog lekker
door, dus volop kans om nog te komen genieten in onze mooie zwembad en/of op het recreatieterrein.
Inmiddels zijn wij de 20.000 bezoekers ruimschoots voorbij en kijken we heel positief terug op een paar
fantastische activiteiten. In deze nieuwsbrief blikken wij hier graag op terug. Enthousiast zijn en blijven wij over
alle complimenten die wij krijgen over ons zwembad. De inzet van de vrijwilligers en personeel wordt door
jullie zeer gewaardeerd en dat is fijn.
Nog meer goed nieuws; begin augustus is de vergunning verstrekt voor de bouw van het nieuwe
verenigingsgebouw "Doetsekom" en de beachvolleybalvelden. Ook het bestuur heeft inmiddels groen licht
gegeven om de opdracht te verstrekken aan de aannemer(s). Eind augustus zullen de handtekeningen hiervoor
gezet gaan worden en kan de planning definitief gemaakt worden en de datum voor de 1e paal bepaald
worden. Het nieuwe verenigingsgebouw zal onderdak gaan bieden aan DaCapo, de Halte, de Oranjebrigade,
Vridos, de Doetsekom en 't Kommetje. De samenwerking met de gemeente Molenlanden o.a. Jaap Oudeman,
de projectleider activiteitenzone Mildred van der Linden en de architect Teun Nuijten (New-Ton) is zeer positief
te noemen en wij kijken enthousiast uit naar de start van de bouw.
Rest mij jullie nog veel plezier te wensen in de Doetsekom en hartelijk te danken voor
de steun richting de Doetsekom. Ideeën, op en/of aanmerkingen voor seizoen 2020
zijn altijd welkom: info@dedoetsekom.nl.
Hartelijke groet,
Kees Commijs
Doetse Triathlon
Op zaterdag 13 juli is voor de eerste keer de Doetse Triathlon georganiseerd! Een klein buitje kon alle
enthousiaste toeschouwers en vooral alle triatleten niet deren. Zo’n 200 sportievelingen deden individueel of
in teamverband mee. Voor de volwassenen was er een 1/8ste triathlon: 500 meter zwemmen, 20 kilometer
fietsen en 5 kilometer hardlopen. Ook was er voor kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan dit
avontuur, zij moesten 150 meter zwemmen, 4 kilometer fietsen en 1,2 kilometer hardlopen.
Wij nemen onze pet af voor de winnaars! Op de eerste plek was dit:
Harry Cornet (1:03,02). Als tweede finishte: Thomas van der Kolk
(1:04,08) en als derde (én eerste vrouw): Heleen van der Meijden
(1:05,25).
Ook de kinderen deden het super! Freek Bosveld won deze
kidstriathlon (20:34), Luuk Bosveld werd tweede (21:25) en Delphine
van der Grijn finishte als derde (21:33).
Na dit grote succes kijken wij graag uit naar editie 2020! Ben jij er dan
ook bij?!
Bekijk de foto’s terug op onze Facebook pagina: www.facebook.com/deDoetsekom/
Zwem4Daagse
Traditiegetrouw kon er dit jaar ook weer mee gedaan worden aan de Zwem4Daagse bij de Doetsekom (i.s.m.
met De Halte). Van 17-20 juni werden er leuke activiteiten georganiseerd zoals; zwemplankjes race, een
seniorenochtend, glijbanenrace, in-het-water-voetbal en een modeshow over de mat.
Dit jaar hadden wij 175 deelnemers; een record! Heb jij ideeën voor de Zwem4Daagse editie 2020, of voor een
ander leuk evenement? Laat ons dit dan weten via info@dedoetsekom.nl. Alle ideeën zijn welkom!

Rijnmond Zomer Spelen
Op donderdag 25 juli werden de Rijnmond Zomerspelen gehouden in de
Doetsekom! Wethouder Visser opende de verschillende activiteiten. "We
zijn er erg trots op", zegt Bram Visser, wethouder Sport in de gemeente
Molenlanden. "Een 50-meterbad is vrij uniek in de regio.”
Er werden diverse activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden, zoals;
aquafit, volleybal, glijbanenrace, Jeu de Boules, een tafeltennistoernooi,
opblaasrace en uiteraard het geliefde dubbeltjes duiken! Wij kijken terug
op een geslaagde dag!
RTV Rijnmond deed live vanuit de Doetsekom verslag van deze mooie
dag, welke georganiseerd werd i.s.m. GIGA Molenlanden & Sportcafé ’t
Kommetje.
GRATIS duikinstructie
Onderwatersportclub Gorkum komt bij ons langs om jullie kennis te laten maken met de onderwatersport. Op
zaterdag 24 augustus kan je de Doetsekom vanaf de onderkant beleven. OSCG zal informatie geven over
duiken, diverse demonstraties en clinics geven die je vanaf de kant en in het water (met een duikbril op) goed
kunt volgen.
En je kan ook zelf aan de slag! Ben je ouder dan 10 jaar en kan je goed zwemmen? Dan kan je een snorkelclinic
volgen. De instructeurs van OSCG leren je wat trucjes met de snorkel op, zodat je hele stukken onderwater kan
zwemmen. En misschien, als het goed gaat, neemt 1 van de duikinstructeurs je wel mee aan zijn
ademapparaat. Dan kan je gewoon zelf ademhalen en het hele bad door zwemmen.
Ben je al ouder dan 14 jaar, heb je A en B zwemdiploma en kan
je heel goed zwemmen? Dan kan je jezelf aanmelden voor een
duikclinic. Samen met een instructeur ga je zelf echt duiken en
ervaar je hoe het is om volledig vrij onderwater te zijn.
Waar wacht je op?
Stuur een mailtje naar desiree@dedoetsekom.nl als je een clinic
wilt volgen!
Let op: beschikbare plaatsen worden vergeven op volgorde van aanmelding. Geschiktheid voor de clinics is ten
alle tijden ter beoordeling van de instructeurs.
Komende evenementen
Zaterdag

24 augustus

10.30 – 12.30 uur

Instructie duik (i.s.m. duikvereniging OSCG Gorinchem)

Vrijdag

6 september

19.00 – 21.00 uur

Discozwemmen

Dinsdag

10 september

Vanaf 15.00 uur

Zwembad gesloten voor bezoekers

Zaterdag

14 september

16.00 – 17.00 uur

Huisdier Zwemfestijn

Zaterdag

14 september

10.00 – 17.00 uur

Afsluiting seizoen 2019

Krijgen we van jou ook een mooie beoordeling via Google?
Graag tot ziens in de Doetsekom!

