NIEUWSBRIEF MAART 2022
START ZWEMSEIZOEN 2022
Geen grap..., vanaf 1 april is het weer mogelijk om te komen zwemmen bij de Doetsekom.
We tellen af & zijn er bijna klaar voor!
In deze nieuwsbrief informeren we je over het
programma voor de eerste weken en de activiteiten die op de planning staan.
BETALING ABONNEMENT
Heb je je abonnement voor seizoen 2022 nog
niet betaald? Voorkom teleurstelling en regel
dat vandaag nog. Zonder betaling mag je het
terrein niet betreden.

OPENINGSWEEKEND
Op vrijdagmorgen 1 april is het
mogelijk een gratis ontbijt te
nuttigen voor de vroege vogels bij
Sportcafé ‘t Kommetje tussen 7.00 9.30u. Heb je geen all-in of plus abonnement, dan koop je
een los ticket om banen te zwemmen voor dit tijdsblok.
Zaterdagmiddag 2 april organiseren we voor de jeugd de
activiteit ‘aquaballen in het water’ vanaf 14.00 uur.

Wij rekenen op je begrip.
Graag tot ziens!
- Team de Doetsekom

ACTIVITEITENAGENDA MAAND APRIL
02.04
09.04
16.04
17.04
23.04
27.04
29.04
30.04

Aquaballen in het water
Flessenvoetbal voor de jeugd
Tafelen voor de jeugd
EGG-hunt 2022
KUBB jeugdwedstrijd
Doetse Koningsspelen
Zwemdisco voor de jeugd
Jeu de boules competitie

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

BEDANKT!

Voor onze trouwe fans ligt er in april
een lekker ruikend cadeautje* klaar bij de kassa van het
zwembad. Een aardigheidje om je te bedanken voor je
komst in de eerste maand van het seizoen, in samenwerking met 100% Leuk. (*zolang de voorraad strekt)

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).

ZWEMLESSEN SEIZOEN 2022

BARTEGOED OPWAARDEREN

Op zaterdag 2 april starten de zwemlessen. Heb je je nog niet opgeven
en wil je wel graag meedoen? Wacht niet langer en stuur een mail
naar info@dedoetsekom.nl. Je hebt de keuze uit:
• Zwemlessen diploma A (jeugd)
• Privé zwemles (jeugd)
• Borstcrawllessen 18+
• Zwemtechniek voor gevorderden 18+

Conform eerdere communicatie komen de bartegoeden van 2021 per 1 april 2022 te vervallen. Van dit saldo
bekostigen wij een deel van de innovaties die gedaan
zijn o.b.v. feedback uit de enquete, zoals een airtrampo,
handoekenrek, extra ligbedden & parasols en speelattributen t.b.v. het zwembad. Via deze weg willen we je/
jullie hartelijk bedanken voor de eventuele bijdrage hierin.

ACTIVITEITEN

All-in abonnees en ouders van de zwemles voor de jeugd
ontvangen vanaf april ‘22 automatisch weer een tegoed op
de zwempas. Voor komend jaar geldt: bartegoeden komen
automatisch te vervallen per 1 april 2023.

Inschrijven voor onderstaande activiteiten is vanaf vandaag mogelijk!
1e Paasdag - EGGHUNT
De paashaas gaat in de nacht van 16 op 17 april
paaseieren verstoppen in de Doetsekom. Degene
die het verstopte gouden paasei vindt, krijgt de
ultieme paasverrassing. De EGGHUNT begint op
17 april om 10.00 en is voor de leeftijd t/m 12 jaar.

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

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

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. 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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