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WELKOM
Voldoende bewegen is van groot belang, daarover
bestaat geen twijfel. Het is dus in het belang van ons
allemaal dat bewegen voor alle leeftijden wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.
Vanuit de Doetsekom denken we graag mee met
leerkrachten om de jeugd uit Giessenburg en de
omliggende dorpen en steden een sportief en
leuk dagje uit aan te kunnen bieden. Zo ontvingen
we in seizoen 2021 ruim 800 leerlingen voor een:
sportief schooluitje (alternatieve gymles);
sportieve afsluiting van een schooljaar
of schoolkamp (groep 7 - 8);
outdoor sportdag met (water)programma;
kennismakingsdag middelbare school aan het begin
van het schooljaar.
Een mix van activiteiten waar inspanning (samenwerken, competitie en elkaar aanmoedigen) en ontspanning (socialiseren, ontmoeten, genieten) voor de
leerlingen centraal staan. In deze brochure laten we
je kennismaken met de Doetsekom - dé ideale locatie
voor een sportief dagje uit!
Graag tot ziens! Team de Doetsekom
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OVER DE DOETSEKOM
De Doetsekom in Giessenburg (Gemeente Molenlanden, nabij Gorinchem), is hét grootste openluchtzwembad van de Alblasserwaard! Het
zwembad beschikt over een prachtig 50 meter wedstrijdbad, gecombineerd met een 35 meter lang en 14 meter breed instructiebad. Een
prachtige locatie om baantjes te trekken, te recreëren of zwemles te volgen. Wekelijks worden er diverse leuke en sportieve activiteiten in het
water en op het terrein georganiseerd.
Daarnaast zijn er diverse glijbanen, waarbij de 50 meter lange glijbaan
het hoogtepunt vormt. Rondom het zwembad is een ligweide met rieten parasols en ligstoelen. Op het recreatieterrein bevinden zich tevens
speel- & sporttoestellen, een trampoline, een airtrampoline, een hindernisbaan, een jeu de boules baan en beachvolleybalvelden. Uiteraard is
op het terrein gratis WiFi beschikbaar en ook is het parkeren gratis.
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De verkleedruimte biedt al het comfort dat nodig is in een modern
zwembad. Zo zijn er kluisjes, douches, een invalidentoilet en ruim voldoende (individuele) kleedruimtes.

Zwembad de Doetsekom is dé ideale
		 locatie voor een sportief dagje uit!
Bij Sportcafé ’t Kommetje – gevestigd in verenigingsgebouw De Kom kun je terecht voor een kopje koffie, thee, belegde broodjes, patat en ijs.
Uiteraard is het voor groepen ook mogelijk om afspraken te maken over
een buffet.
Eten en drinken kan allemaal genuttigd worden op het gezellige terras
of in de binnenruimte waar ook een E-sport hoek is ingericht, groot TV
scherm hangt, pooltafel en voetbaltafel staat.
Bij de Doetsekom nemen wij het
milieu serieus en daarom proberen wij hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Onze baden
worden verwarmd met behulp
van 120 zonnepanelen. Daarnaast
vullen wij onze baden met bronwater. Roken is niet toegestaan op
het terrein.
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Binnen buitenfaciliteiten

GLIJBANEN

De 50 meter glijbaan staat al jarenlang garant voor uren glijplezier voor
jong & oud, ook is er een familieglijbaan en duikplank.

BEACHVOLLEYBALVELDEN
Naast de speeltoestellen op
het terrein, de trampoline, het
voetbalveld, de airtrampoline
en de ping-pong tafel kan er
gebruik gemaakt worden van de
beachvolleybalvelden.
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HINDERNISBAAN
Met dank aan onze partner Beter Doen
zijn er aan de buitenrand van het terrein
een zevental obstakels geplaatst.

DE KOM - hier kan een drankje en hapje genuttig worden,
maar ook staat er een pool- en tafeltennistafel en een spelcomputer.
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ARRANGEMENTEN
1
Zwemmen - sporten - recreëren
Entree voor een dag onbeperkt
zwemmen - sporten en recreëren
op het terrein van de Doetsekom.
Prijs € 7,75 p/p.

2
Zwemmen - sporten - recreëren & lunch
Entree voor een dag onbeperkt zwemmen sporten en recreëren op het terrein van de
Doetsekom. Tijdens de lunch serveren we
een patatje mayo/ curry, frisdrank, snack
(keuze uit frikandel, kroket of kaassoufle).
Prijs vanaf € 13,50 p/p.
Prijzen seizoen 2022
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Arrangement op maat? Uiteraard kunnen we ook een
gezonde lunch verzorgen en/ of fruit, ijsjes toevoegen aan
het arrangement (en houden we rekening met allergieën).
Vragen? Mail naar info@dedoetsekom.nl

3
Zwemmen - sporten - recreëren & lunchbuffet
Entree voor een dag onbeperkt zwemmen sporten en recreëren op het terrein van de
Doetsekom incl. lunchbuffet, blikjes
drinken en fruit.
Prijs op aanvraag.

4
Zwemmen - sporten op maat lunchbuffet & recreëren
•
•

•
•

Entree voor een dag onbeperkt
zwemmen bij de Doetsekom
Sporten op maat: bijv. aanvullende
materialen in het zwembad en/ of
op het terrein, activiteit op het
MTB parcours van Park DoetActief
of een survival programma.
Lunchbuffet
Recreëren op het terrein

Prijs op aanvraag.
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Waarom de Doetsekom?
Vertrouwd, gezond en actief uitje
Sportieve activiteiten op een
prachtige locatie
Complete arrangementen op maat
Horeca bij Sportcafé ‘t Kommetje
Gratis parkeren en WiFi
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INSPIRATIE

Voorbeeld 1
De outdoorsportdag met
(water)programma is voor
veel scholen in de regio inmiddels een vast onderdeel
van het vak Lichamelijke
Opvoeding.
Wij maken graag een
programma op maat voor
je.

09.30 uur

10.00 uur

12.30 uur
13.00 uur
15.00 uur
15.30 uur

Ontvangst met
koffie of thee
voor de begeleiders
Wisselprogramma:
– Beachvolleybal
– Hindernisbaan
– Sport activiteiten
Pauze
Eigen invulling
Opfrissen/omkleden
Vertrek

Voorbeeld 2
Is dit het laatste jaar met je
klasgenoten? Dan is het tijd
voor een afscheidsfeestje.

16.00 uur
16.30 uur
18.00 uur
18.30 uur
20.30 uur
21.00 uur
22:00 uur

Ontvangst
Activiteit
Patat, snack en
een drankje
Eigen invulling
Omkleden en
douchen
Kampvuur
Vertrek
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Foto impressie
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SPORTEN OP MAAT

In overleg verzorgen we een mix van
inspanning & ontspanning op het terrein van de Doetsekom met
aanvullende materialen zoals een stormbaan (tegen meerprijs).
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HUISREGELS
Voor de veiligheid van onze gasten en personeel gelden er huisregels
op het terrein van de Doetsekom en in Verenigingsgebouw De Kom,
zodat we leerkrachten en leerlingen optimaal kunnen laten genieten
van een ‘vertrouwd, gezond en actief uitje’.
Z wemmen in badkleding is verplicht: bikini, boerkini, badpak of
zwembroek.
Kinderen die niet in het bezit zijn van een A diploma zijn verplicht om
een kurk of zwemvleugels te dragen in het zwembad.
Kinderen tot 12 jaar die de zwemkunst niet machtig zijn, worden
zonder begeleiding van een meerderjarige niet toegelaten tot het
zwembad. De begeleider dient permanent op en in de directe nabijheid van het kind toezicht te houden. Dit gebeurt in een 1-op- 1
situatie, in het water (in badkleding)en niet op de kant.
Bezoekers met medische klachten dienen het toezichthoudend
personeel hiervan in kennis te stellen.
Hardlopen/rennen rond de bassins is niet toegestaan.
Abonnementhouders hebben toegang middels het scannen van de
abonnementspas bij de kassa.
Hinderlijk gedrag, (on)gewenste intimiteiten en/of aanstootgevend
gedrag t.o.v. andere bezoekers, personeel en leiding van het zwembad dient achterwege te blijven.
Op verzoek van het personeel moet een geldige legitimatie getoond
kunnen worden.
Zonder geldige reden is het niet toegestaan te verblijven bij de kluisjes en/of in de garderobe.
Bij het plegen van diefstal dan wel agressief gedrag en/of onzedelijk
gedrag wordt de politie gewaarschuwd.
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T erugvordering van betaalde
entreegelden is niet mogelijk.
De Doetsekom is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies,
lichamelijk letsel of ongevallen
in en om het zwembad en op het
terrein. Berg waardevolle voorwerpen en kleding op in de
kluisjes.
Het niet houden aan huisregels
kan leiden tot ontzegging (een
lokaal verbod) van de Doetsekom, inclusief de Kom.
	
Er staan afvalcontainers op
het terrein, vriendelijk verzoek
deze te gebruiken.
Het is niet toegestaan om:
- etenswaren langs het bad te
nuttigen en/of met glas te
lopen;
- te roken op het terrein;
- huisdieren mee te nemen naar
het terrein van de Doetsekom;
- eten te laten bezorgen;
- een waterpijp, sterke drank,
lachgas(patronen) en/of (soft)
drug mee te nemen of te
gebruiken.
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LOCATIE (INCL. PARKEREN)
De Doetsekom
A.M.A. Van Langeraadweg 3
3381 LB Giessenburg

CONTACT
info@dedoetsekom.nl

WWW.DEDOETSEKOM.NL
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