NIEUWSBRIEF APRIL/ MEI 2022
VERTROUWD - VEILIG - VOLOP GENIETEN
Gelijk aan 2021, hebben we in de eerste maand
van het zwemseizoen 2022 alle weertypes
weer voorbij zien komen. Van hagelstenen en
temperaturen s’nachts rond het vriespunt tot
prachtige zonnige voorjaarsdagen met temperaturen boven de 20 graden.
De zwemlessen voor de jeugd zijn gestart,
evenals de borstcrawl voor beginners en
zwemtechniek voor gevorderden lessen van
blok 1 voor volwassenen (aanmelden voor
blok 2 is nog mogelijk!).

ZWEMFEESTJE
Vier je verjaardag met een
feestje in het zwembad! Bij de
Doetsekom bieden we diverse
arrangementen aan voor een zwemfeestje voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Stuur een
mail naar info@dedoetsekom.nl om te reserveren.

Inschrijven voor de Zwem4daagse, Doetse
Triathlon of Doetse Nacht voor de jeugd van 7
t/m 12 jaar is inmiddels ook mogelijk. Tot snel!
Sportieve groet!
- Team de Doetsekom

Bezoek Fien & Teun!
ACTIVITEITENAGENDA MAAND MEI
Kom je meedoen? Er geldt geen
meerprijs onderstaande activiteiten:
07.05
14.05
21.05
27.05
28.05

Flessenvoetbal voor de jeugd
Tafelen voor de jeugd
KUBB jeugdwedstrijd
Zwemdisco voor de jeugd
Jeu de boules competitie

PS Elke woensdag- & vrijdagmiddag
ligt de mat in het water voor nog
meer waterpret!

Maandag 12 april jl.
brachten Fien & Teun een bezoek aan de Doetsekom.
Het bezoek was de aftrap voor de samenwerking met
Vakantiepark Molenwaard. We bundelen onze krachten en gaan actief gasten informeren over de mogelijkheden van beide unieke locaties. In de Kom is het
bestellen van een Fien & Teun Smulbox inmiddels mogelijk. Ook vind je er ansichtkaarten met foto’s van Fien
& Teun (gratis mee te nemen).

NIEUW! INTRODUCÉ MET KORTING...
Als abonnee kan je vanaf dit seizoen met 10% korting
een introducé meenemen. Log hiervoor eerst in met je
accountgegevens en bestel dan een los ticket via de website (aan de kassa geen verkoop van tickets).

BESTELLEN VANAF JE LIGBED
Heb je het al geprobeerd? Vanaf dit seizoen is het mogelijk om een
bestelling van de vernieuwde en uitgbereide horeca kaart vanaf je
ligbed door te geven en te betalen.
De medewerkers van Sportcafé ‘t Kommetje komen deze bestelling
dan bij je ligbed bezorgen. Hoe fijn is dat! Eet smakelijk!

BARTEGOED OPWAARDEREN
Conform eerdere communicatie zijn de bartegoeden van
2021 per 1 april a.s. komen te vervallen. Van dit saldo
hebben wij een deel van de innovaties die gedaan zijn o.b.v.
feedback uit de enquete, zoals een airtrampo, handoekenrrek, extra ligbedden & parasols en overige speelattributen
ten behoeve van het zwembad bekostigd.
Via deze weg willen we je/ jullie hartelijk bedanken voor
de eventuele bijdrage hierin. Voor komend jaar geldt
wederom dezelfde regel: bartegoeden komen automatisch
te vervallen per 1 april 2023.

ACTIVITEITEN
Heb jij je al ingeschreven voor een van deze activiteiten?
Sportfanaat of niet...
de Doetse Triathlon wil je echt niet missen!
Zaterdag 18 juni organiseren we voor de 2e keer
de Doetse Triathlon: 500 meter zwemmen, 20
kilometer fietsen, 5 kilometer hardlopen. Deelname individueel of in teamverband.

Opwaarderen? Ga naar:
www.dedoetsekom.nl/bartegoedopwaarderen

MET DANK AAN ONZE ‘ZAKELIJKE B&C PAKKET’ SPONSOREN:

Voor kinderen 8 t/m 14 jaar organiseren we een gratis kids-editie: 150
meter zwemmen, 5 km fietsen en 1,2 km hardlopen.

Zwem4daagse 28 juni t/m 1 juli
Kom meedoen tijdens dit sportieve evenement en zwem 4 dagen een afstand van 250,
500, 750 of 1000 meter per dag. Voor kinderen
wordt er dagelijks een sport-en-spelactiviteit
toegevoegd aan het programma.

Doetse Nacht
Kom met je vriendje of vriendinnetje een nachtje
zwemmen, spelletjes doen en slapen bij de Doetsekom tijdens de Doetse Nacht op 1 - 2 juli 2022.
Diploma A is vereist voor deze activiteit. Leeftijd
7 t/m 12 jaar.

Meer info

www.dedoetsekom.nl/agenda
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