NIEUWSBRIEF JULI 2022

SPORTIEVE ACTIVITEITEN JUNI/ JULI
ZWEM4DAAGSE 2022

DONDERDAG

29.06

WOENSDAG

DINSDAG

28.06

STEMPELKAART

EDITIE :
AFSTAND:

250 - 500 - 750 - 1000 MTR.

VRIJDAG

KAARTNR :

01.07

30.06

NAAM :

CONSUMPTIE T.W.V. € 2,50

ZWEM4DAAGSE
Kom van dinsdag 28 juni t/m
vrijdag 1 juli meedoen met de
Zwem4daagse en zwem 4 dagen
in het 50 meter bad een afstand
van 250, 500, 750 of 1000 meter
per dag.
Voor kinderen wordt er dagelijks
een activiteit toegevoegd aan
het programma. Dinsdagmiddag
glijbaanrace, woensdagmiddag
buikschuifbaan, donderdagmiddag dubbeltjes duiken en vrijdagavond vanaf 18.00 uur een spetterende zwemdisco.

DOETSE NACHT
Kom met je vriendje of vriendinnetje een nachtje zwemmen, spelletjes doen en slapen tijdens de Doetse Nacht
op 1 - 2 juli 2022. Diploma A is vereist voor deze activiteit.
Leeftijd 7 t/m 12 jaar.
Programma Doetse Nacht
Vanaf 18.00u start de zwemdisco, gaan we frietjes eten
met elkaar en beginnen de diverse (water)spelletjes.
Vanaf 20.00u gaat het hek van het terrein dicht en is
het niet meer toegestaan (m.u.v. calamiteiten) om het
terrein te verlaten door de kinderen. In de loop van de
avond eten we marshmallows bij het kampvuur en uiteraard zal er veel gezwommen worden onder toezicht van
badjuf Mary en haar team.

Opgeven voor deze sportieve activiteiten? Ga naar www.dedoetsekom.nl/agenda

LAATSTE KANS - INSCHRIJVEN ZWEMLESSEN
SUMMER SWIM GROUP - Speciaal voor de kinderen die al wat langer
zwemles voor diploma A volgen, starten we tijdens de zomervakantie een aparte ‘Summer-swim-group’, waarbij kinderen 2x per week
(6 weken lang) een half uur les krijgen van onze ervaren badjuf Mary.
Afhankelijk van de vaardigheden van het kind zijn de lestijden elke
dinsdag- en donderdagmorgen van 8.00 - 8.30 of 8.30 - 9.00 uur. De
lessen starten met ingang van dinsdag 12 juli.
ZWEMLES VOLWASSENEN - opgeven voor blok 2 van de borstcrawl of zwemtechniek voor gevorderden cursus
is nog steeds mogelijk. De lessen starten 2 en 3 juli!

		
Meer info of opgeven voor zwemles? Mail naar info@dedoetsekom.nl

REGIOKAMPIOENSCHAPPEN
Meer dan 200 deelnemers deden zaterdag 25 juni mee aan
de regiokampioenschappen, georganiseerd door PCG Gorinchem, waarbij PR’s op diverse afstanden zijn gezwommen in
ons 50 meter buitenbad.

DOETSEKOM FEESTDAG
Check de foto’s voor een compilatie van alle
feestelijke activiteiten van 18 juni jl.
Via deze nieuwsbrief willen we namens het Doetsekom
team de deelnemers en niet-deelnemers hartelijk bedanken
voor de sportieve dag.

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

ACTIVITEITENAGENDA MAAND JULI
Elke woensdag- & vrijdagmiddag ligt
de mat in het water voor nog meer
waterpret! Daarnaast organiseren
we (zonder meerprijs) op zaterdagmiddag:
09.07
16.07
23.07
29.07
16.07

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

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

