
NIEUWSBRIEF JUNI 2022

JUNI = ACTIVITEITENMAAND

De maand juni staat in het teken van ‘actie’ bij de Doetsekom. 
Naast de wekelijkse activiteiten, organiseren we op 18 juni voor de 
2e keer de Doetse Triathlon samen met GIGA Molenlanden, Beter 
Doen, de Oranjebrigade, Luxaflex Vitaal en Extrarunning. 

Op 25 juni verwelkom we alle deelnemers 
van de PCR wedstrijd. Het is een aanrader 
om te komen kijken wie de snelste tijd no-
teert in het 50 meter bad (banen zwem-
men is deze ochtend niet mogelijk). 

Geïnspireerd door al deze zwemmers? Op-
geven voor de zwemles 18+ (borstcrawl/ 
zwemtechniek voor gevorderden) is nog 
steeds mogelijk. De lessen starten in het 
weeken van 2 en 3 juli! 

Sportieve groet!
- Team de Doetsekom 

BETAALDE ACTIVITEITEN JUNI/ JULI
 
DOETSE TRIATHLON
Zaterdag 18 juni organiseren we voor de 2e keer de 1/8ste Doetse  
Triathlon: 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen, 5 kilometer 
hardlopen in en rondom de Doetsekom in Giessenburg. Deelname  
individueel of in teamverband. Niemand minder dan Inge de 
Bruijn zal het startschot geven voor dit evenement!

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

                                            Meer info of inschrijven? 

ZWEM4DAAGSE
Kom van 28 juni t/m 1 juli mee-
doen met de Zwem4daagse en 
zwem 4 dagen in het 50 meter bad in Giessenburg een afstand 

van 250, 500, 750 of 1000 meter per dag. 

Voor kinderen wordt er dagelijks een activiteit toe-
gevoegd aan het programma. Dinsdagmiddag glij-
baanrace, woensdagmiddag buikschuifbaan, don-
derdagmiddag dubbeltjes duiken en vrijdagavond 
vanaf 18.00 een spetterende zwemdisco.

Ga naar www.dedoetsekom.nl/agenda

ZWEMLES VOOR VOLWASSENEN

Gedurende 10 weken leer je tips & tricks in een groep van maxi-
maal 12 deelnemers. Blok 2 start in het weekend van 2-3 juli. 

Aanbod lessen:
- basis borstcrawl: za of zo van 8.00 - 9.00 uur
- zwemtechniek voor gevorderden: za of zo van 9.00 - 10.00 uur

All-in abonnees betalen € 77,50 voor een leskaart (10x), plus 
abonnees, basis abonnees en niet-abonnees betalen € 127,50 
voor een leskaart. Opgeven? Mail naar info@dedoetsekom.nl



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 via iDeal. De medewerkers 
van Sportcafé ‘t Kommetje komen deze bestelling dan bij je ligbed 
bezorgen. Hoe fijn is dat! Eet smakelijk!

Uiteraard is het ook mogelijk om in de Kom te bestellen met je 
zwempas met bartegoed. Bartegoed op? Ga naar www.dedoetse-
kom.nl/bartegoedopwaarderen om dit op te waarderen.

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

www.dedoetsekom.nl

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

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. 

Meer info of reserveren?
Stuur een mail naar info@dedoetsekom.nl 

ACTIVITEITENAGENDA MAAND JUNI

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

Daarnaast organiseren we (zonder 
meerprijs) op zaterdagmiddag:

04.06   Flessenvoetbal voor de jeugd
24.06   Zwemdisco voor de jeugd

TIP! 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 (geen verkoop aan de kassa).

RUIMERE OPENINGSTIJDEN!!

In de maanden juni - juli - augustus gelden er ruimere openingstijden! Op werkdagen gaan we om 10.00u open en in het weekend 
kan je zelfs tot 18.00u zwemmen ;) Check de website of het bordje bij de entree voor het volledige overzicht.

De prijs voor een los ticket is in deze periode € 9,95 p/p.


