Doetse Winterweek

BOOTCAMP
KIDS 9 T/M 12 JAAR
Datum: elke woensdag (t/m 26-10-’22)
Tijd: van 14.30 - 15.30 uur

Van 24 t/m 31 december 2022 organiseren we de Doetse Winterweek bij de
Doetsekom in Giessenburg. M.u.v. Eerste Kerstdag kan er dagelijks geschaatst
worden op de ijsbaan van 100 m2

VOLWASSENEN
Datum: elke woensdag (vanaf 01-11-’22)
Tijd: van 19.00 - 20.00 uur
Meer info en inschrijven via www.beter-doen.nl

INLOOP AVOND

JEUGD VAN 10 T/M 18 JAAR

Datum: elke woensdag
Tijd: van 19.00 - 21.00 uur
Periode: sept. t/m dec. 2022
Locatie: de Kom

Activiteiten indoor o.a. voetbaltafel, playstation, pooltafel,
TV en diverse spellen.
Activiteiten outdoor o.a. jeu
de boules, tafeltennis, beachvolleybal, hindernisbaan met
7 obstakels, tafelen en voetbal.

Tijdens de inloop avonden (een initiatief van
de Halte) zijn de activiteiten erop gericht
om samen bezig te zijn. Elkaar ontmoeten,
leren kennen en waarderen zijn de pijlers
van de GRATIS inloop
avonden.

Inwoners van Giessenburg e.o. kunnen - met dank aan
de Halte - onbeperkt en GRATIS toegang krijgen tot de
ijsbaan en schaatsen huren (eigen schaatsen zijn niet
toegestaan).
WINTERSE SFEREN & GEZELLIGHEID
Lampjes & kerstbomen zorgen voor een
knusse sfeer op het terras van Sportcafé ‘t
Kommetje. Dit is de plek waar je tussendoor
kan genieten van een kop warme chocolademelk, een beker erwtensoep, glühwein of
broodje Unox. Op de laatste twee dagen van
het jaar is er ook aan oliebollen gedacht. Ook
is het mogelijk in de Kom een spelletje te doen,
te poolen, kerstfilm te kijken etc.
OPENINGSTIJDEN DOETSE WINTERWEEK
24-12 zaterdag
van 13.00 tot 17.00 uur
26-12 maandag van 13.00 tot 17.00 uur
27-12 dinsdag
van 13.00 tot 21.00 uur
28-12 woensdag van 13.00 tot 21.00 uur
29-12 donderdag van 13.00 tot 21.00 uur
30-12 vrijdag
van 13.00 tot 21.00 uur
31-12 zaterdag
van 13.00 tot 17.00 uur

met medewerking
van de Oranjebrigade

A.M.A. van Langeraadweg 3
3381 LB Giessenburg
Contact
info@dedoetsekom.nl

ACTIVITEITENPROGRAMMA
OKT - NOV - DEC 2022

HERFSTBINGO VANAF 13 JAAR
Datum: maandag 24 oktober
Tijd: van 19.30 - 21.30 uur
Kosten: all-in abonnee: € 4,50 / overige bezoekers: € 7,50
Inbegrepen: consumptie en 3 BINGO kaarten
HERFST-CREA-BEA-MIDDAG TOT EN MET 12 JAAR
Datum: woensdag 26 oktober
Tijd: van 13.30 - 15.00 uur
Kosten: all-in abonnee: € 2,50 / overige bezoekers: € 5,00
Inbegrepen: schminken, knutselspullen, glas ranja en cupcake
HERFSTBINGO TOT EN MET 12 JAAR
Datum: woensdag 26 oktober
Tijd: van 15.30 - 17.00 uur
Kosten: all-in abonnee: € 3,00 / overige bezoekers: € 5,00
Inbegrepen: glas ranja en 3 BINGO kaarten
LASERGAMEN VOOR DE JEUGD
Datum: vrijdag 28 oktober
Tijdsblokken op leeftijd:		
4 t/m 6 jaar
van 13.00 - 14.00 uur
				
7 t/m 10 jaar van 14.15 - 15.15 uur
				
11 t/m 16 jaar van 15.30 - 16.30 uur
			
			
Kosten: all-in abonnee: € 2,50 / overige bezoekers: € 4,00
			
Inbegrepen: glas ranja en zakje chips
MEEDOEN MET EEN ACTIVITEIT?
Ga naar: www.dedoetsekom.nl/agenda

5/11 – WINTERCOMPETITIE
GIESSENBURG

HERFSTVAKANTIE
@ DE DOETSEKOM

SINTERKLAAS
BINGO T/M 12 JAAR
Kom jij meedoen voor de prijzen? Of
snoep je liever van de pepernoten en
ranja die zijn inbegrepen in de prijs...
We spelen met 3 BINGO kaarten.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: woensdag 23 november
Tijd: van 15.30 - 17.00 uur
Zaterdag 5 november staat heel Giessenburg en omstreken in het teken van de Jan van Arckel (MTB)
wintercompetitie. Op het prachtige parcours zal er gelijk aan 2021 - weer hard gereden gaan worden.
Jong en oud gaan voor de eer én de prijzen.
De Oranjebrigade en vele vrijwilligers zullen alles tot
in de puntjes verzorgen. Toeschouwers kunnen vanuit Verenigingsgebouw de Kom hun grote en kleine
helden toejuichen en een hapje/ drankje nuttigen bij
Sportcafé ‘t Kommetje. De prijsuitreiking vindt plaats
in de Kom, waarna het nog een tijd gezellig zal blijven!

KOSTEN
All-in abonnee: € 3,Overige bezoekers: € 5,-

MEEDOEN?
Schrijf je in en betaal online via:
www.dedoetsekom.nl/agenda

SPONSOR WORDEN?
Check onze website www.dedoetsekom.nl/sponsor
of stuur een mail naar desiree@dedoetsekom.nl
voor meer informatie over de mogelijkheden.

MET DANK AAN ONZE ‘ZAKELIJKE A-B-C PAKKET’ SPONSOREN:
PRAKTISCHE INFORMATIE
Inschrijven is mogelijk op de dag zelf. Meer informatie
https://bit.ly/3equUBE
LOCATIE (INCL. GRATIS PARKEREN)
De Doetsekom/ Verenigingsgebouw de Kom
A.M.A. Van Langeraadweg 3
3381 LB Giessenburg

Adminance (Giessenburg)

Luxaflex (H’veld-G’dam)

Albert Heijn de Kreij (Giessenburg)

newton Architects & Engineers (Giessenburg)

Autobedrijf KIA van Muijlwijk (Schelluinen)

Nolec (Sliedrecht)

Beter Doen (Giessenburg)

NR Houtwerk (Giessenburg)

Bodetax (Giessenburg)

Qure (Houten)

Dagservice Repografie (H’veld-G’dam)

Sportcafé ‘t Kommetje (Giessenburg)

HannesHoeve (Giessenburg)

Umbra Zonwering (Bleskensgraaf)

HC Giessenlanderij (Noordeloos)

De Vries Schilderwerken (Gorinchem)

Het Hazendonkje (Schelluinen)

Versluis Assurantiën / RegioBank (Giessenburg)

MEER INFO NAJAARSPROGRAMMA - WWW.DEDOETSEKOM.NL/NAJAAR22

