
NIEUWSBRIEF AUG 2022

ZOMERSE TEMPERATUREN = EXTRA GENIETEN
 

VIER DE ZOMERAVOND
Wegens succes verlengen we ook 
voor de maand augustus de ‘Vier 
de zomeravond abonnee actie’. 
Kom gezellig samen zwemmen, 
de werkweek afsluiten met een 
hapje of drankje bij Sportcafé ‘t 
Kommetje, beachvolleyballen - 
jeu des boules of mens erger je 
niet spelen.

Voorwaarden abonnee actie: 
 » geldig op 12 / 19 / 26 augustus
 » tijdsblok van 16.30 - 20.00 uur
 » selecteer op de site de tickets 
‘Vier de zomeravond’ voor de  
gewenste datum en log in met 
je accountgegevens om de 
50% korting te ontvangen voor 
een of meerdere tickets.

25 AUGUSTUS ZWEMBAD GESLOTEN I.V.M. BRUILOFT BADJUF MARY
 

De ouders van de zwemlessen van donderdagavond ontvangen separaat bericht  hierover.

19.08 - DISCO AVOND MET PANNENKOEKEN!

Het einde van de zomervakantie vieren we op vrijdag 
19 augustus met een extra feestelijk programma. Vanaf 
16.30u zijn alle extra opblaasmaterialen in het water en 
kan je gebruik maken van de ‘Vier de Zomeravond actie’ 
om met 50% korting met een introducé te komen zwem-
men (zie info hiernaast) tot 20.00 uur.

Zwemdisco en popcorn
Vanaf 18.00u is DJ Kevin aanwezig om er een muzikaal 
feestje van te maken. Uiteraard is onze vertrouwde pop-
corn Jos er ook weer bij ;)

Gratis pannenkoek - smullen maar!
Bij de kassa ontvang je een voucher voor een gratis 
pannenkoek bij Sportcafé ‘t Kommetje. Smaakt dit naar 
meer? Extra pannenkoeken zijn deze namiddag/ avond 
te koop voor € 1,- per stuk. 

Zien we je de 19e met een vriendje of vriendinnetje? 
Uiteraard zijn ouders ook van harte welkom!

Sportieve groet, Team de Doetsekom

De voorspellingen voor de komende dagen zijn warm - warmer - warmst. Heb 
je geen abonnement? Bestel dan tijdig online je losse ticket om teleursteling 
te voorkomen aan de kassa en er zeker van te zijn dat je lekker kunt zwemmen.

OPENINGSTIJDEN 
SEPTEMBER

Maandag t/m vrijdag van 12.00 - 20.00 uur
Zaterdag & zondag  van 10.00 - 17.00 uur

Vroege vogel uren *
Woensdag en vrijdag  van 7.00 - 09.30 uur 
 
* inbegrepen bij all-in of plus abonnementNB: prijs los ticket in september € 7,75

dedoetsekom.nl/dagtickets



DA CAPO VIERT FEEST

Da Capo bestaat dit jaar 35 jaar 
en zij vieren dit met twee 

feestelijke activiteiten:

Zaterdag 3 september Kindermiddag
Zaterdag 17 september “Het Giessenburgs Blaasorkest”

Meer informatie op www.dacapogiessenburg.nl
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BURGSE   M

UZIEKVEREN
IGIN

G

DA CAPO

Bezoekadres de Doetsekom
A.M.A. van Langeraadweg 3 - 3381 LB Giessenburg

www.dedoetsekom.nl

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

AGENDA AUGUSTUS/SEPTEMBER

Mat in het water
Elke woensdag- & vrijdagmiddag  voor nog meer waterpret! 

Disco avond met pannenkoeken ;)
19.08 van 16.30 - 20.00 uur (zie voorzijde nieuwsbrief)

Let op: zwembad gesloten!
Donderdag 25.08 i.v.m. bruiloft badjuf Mary en haar Jos.

Vier de zomeravond [ abonnee actie ]
met een introducé met 50% korting (zie voorzijde nieuws-
brief) op vrijdag 12 - 19 en 26 augustus.

Activiteiten
Daarnaast organiseren we (zonder 
meerprijs) de volgende activiteiten:
13.08   Tafelen voor de jeugd
20.08   KUBB jeugdwestrijd
27.08   Jeu de boules competitie 
03.09   Flessenvoetbal voor de jeugd
10.09   Tafelen voor de jeugd
17.09   KUBB jeugdwestrijd
24.09   Jeu de boules competitie
30.09  Zwemdisco voor de jeugd 

SPORTIEF PERSONEELSUITJE ORGANISEREN?

Ook voor een personeelsuitje ben je bij de Doetsekom op 
het juiste adres! We denken graag met je mee over een 

sportieve invulling (oa clinics zwemmen, fietstochten, be-
achvolleybal competities of teambuilding activiteiten) in 

combinatie met een heerlijk verzorgde lunch of BBQ.

Meer info? Mail naar info@dedoetsekom.nl  
voor de mogelijkheden.

ZWEMLES VOLWASSENEN

Na een paar weken ‘zomerstop’ hervatten de lessen van 
blok 2 (borstcrawl en zwemtechniek) vanaf zaterdag 20 & 
zondag 21 augustus o.l.v. Martin en Dirk. Veel plezier!

SAVE THE DATE

17.12 Doets Winterfestijn 
knusse wintermarkt met lokale ondernemers, 
activiteiten en live muziek i.s.m. 100% Leuk.

17 tot en met 31 december 
Doetse Winterweken ijsbaan, Koek & Zopie & 
activiteiten voor de jeugd.

Meer info in de nieuwsbrief van september.


