De jaren van de Doetsekom gaan tellen!
Volgend jaar bestaat ons zwembad alweer vijftig jaar. Hier zijn we trots op! Het jubileum heeft ook een
keerzijde, ouderdom komt tenslotte met gebreken. Na de laatste openingsdag in september hebben we direct
plannen gemaakt. We doen er alles aan om het bad weer klaar te stomen voor een nieuw seizoen.

•
•
•

Wat hebben we gedaan?
Het beton van het zwembad is hersteld
De kitnaden zijn vervangen en diverse scheuren in het
zwembad zijn gerepareerd.
Het bad is helemaal schoongemaakt.
De chloorinstallatie is vervangen voor een hypermodern
systeem.
De afdekdekens zijn helaas gesneuveld. Na wikken,
wegen en advies inwinnen zijn we tot de conclusie
gekomen dat het de investering niet waard is om nieuwe
afdekdekens te plaatsen. De kosten waren helaas groter
dan de besparing.
We hebben bij de bron een extra filter geplaatst, zodat
we weer water uit de grond kunnen pompen.
De omroepinstallatie, lockers en de grasmaaier zijn gerepareerd.
Ten slotte hebben we nieuw filtermateriaal gekocht, zodat het water extra goed gezuiverd wordt.
Ook zijn er online verschillende aanpassingen geweest, bekijk onze up-to-date website.

•
•

Wat gaan we nog doen?
Het zwembad verven.
De betonnen waterbakken verven.

•
•
•
•
•

•

Kortom; we doen er alles aan om je op zaterdag 20 april in een mooi zwembad te kunnen verwelkomen! Onze
dank gaat uit naar onze vaste groep vrijwilligers. Zij hebben 80% van de genoemde werkzaamheden verricht en
daarbij vele euro’s bespaard.
Op zaterdag 20 april om 12.00 uur gaan we open, iedereen is van harte welkom. Op naar ons 50-jarig bestaan
in 2020!
Doe ook mee!
We kunnen nog meer hulp gebruiken. Op zaterdag 16 maart tijdens NL Doet zijn alle extra
handjes welkom. Zweet jij jezelf én het zwembad zomerklaar?! Aanmelden kan via
secretariaat@dedoetsekom.nl.
Hierboven al even genoemd…. Wij zijn blij met onze vrijwilligers!
Na hun pensioen zijn de vaste vrijwilligers Wim, Arie,
Joop & Jur aan de slag gegaan bij de Doetsekom. Het
begon allemaal met NL Doet, een aantal jaar geleden.
Een aantal van hen werden door het bestuur gevraagd
om een handje te helpen. Dit hebben zij ook met
plezier gedaan waarna er door Joop aangeboden werd
dat hij best gebeld mocht worden bij eventuele
technische problemen. Niet lang daarna liepen de
electromotoren vast. Deze heeft hij toen opgeknapt.
Joop bood aan om ’s winters de motoren elke 4
weken op te starten en hiermee bij te houden.
Geleidelijk werd dit steeds meer. Zij hebben elk hun

V.l.n.r.: Joop, Wim & Arie (helaas kon Jur niet aanwezig
zijn)

eigen werkzaamheden. Jurre is meer van het groenwerk: hij maait het gras en doet veel snoeiwerk. Wim is –
naast manusje van alles buiten – de beste koffiezetter, en Arie is meer van het zware werk zoals straten. Ieder
zo zijn kwaliteiten!
Wij willen Wim, Arie, Joop & Jur ontzettend bedanken voor hun inzet! Zonder hen zou ons zwembad er heel
anders uitzien!
Steun de Doetsekom met de Rabobank Clubkas Campagne
Ook doet de Doetsekom dit jaar weer mee met de Rabobank Clubkas
Campagne. Alle leden van de Rabobank mogen elk jaar hun stem
uitbrengen op de deelnemende clubs. Onder al deze clubs wordt dan €
125.000 verdeeld. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting
uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt. Alle leden van de
Rabobank kunnen van 29 maart tot met 2 april op hun favoriete club(s)
stemmen, je ontvangt per post een stemkaart met unieke code. Ben je
klant van de bank, maar geen lid? Meld je voor 28 februari aan als lid
en stem mee!
Vorig jaar leverde dit het prachtige bedrag op van: € 1099,-. We
hopen uiteraard dat je je stemmen uitbrengt op de Doetsekom!

Wij stellen graag Mary van der Plas aan je voor
Graag stel ik mij aan je voor als nieuwe medewerkster van de Doetsekom. Ik zie
dit als een nieuwe uitdaging waar ik heel veel zin in heb! Sinds 1981 ben ik
verbonden aan zwembad De Duikelaar in Hardinxveld-Giessendam. Naast mijn
werk voor het zwembad in Hardinxveld, kun je mij ook in het zwembad van
Giessenburg regelmatig tegenkomen als zwembad coördinator.
Met mijn kennis en ervaring wil ik mijn steentje bijdragen aan de bloei van de
Doetsekom.
Voor vragen ben ik te bereiken via mary@dedoetsekom.nl. Heel graag tot ziens
vanaf 20 april!
NIEUW bij de Doetsekom: je A diploma (beginners) halen volgens de NPZ/NRZ-eisen!
De Doetsekom gaat op het gebied van zwemlessen samenwerken met de Duikelaar in Hardinxveld. Nieuw is
dat je kind nu ook de mogelijkheid heeft om te beginnen in de Doetsekom om het zwemlessen vervolgens
binnen af te sluiten in de Duikelaar. Voordeel hiervan is dat er direct doorgegaan kan worden met het volgen
van zwemlessen. Uiteraard blijft het nog steeds een mogelijkheid om enkel in de Doetsekom te zwemlessen.
Is je kind al begonnen met de zwemlessen voor het A diploma, afgelopen zomer in de Doetsekom maar het
diploma is nog niet behaald? Neem dan contact op met mary@dedoetsekom.nl of via 06-13613661.
Je A diploma (beginners) halen bij de Doetsekom/de Duikelaar? Dat kan! Schrijf je uiterlijk eind februari in
via www.dedoetsekom.nl/zwemlessen/ (ook voor meer informatie).
Ben jij al een Vriend van de Doetsekom?!
Al een aantal jaren ondervinden we de steun van ruim 220 “Vrienden van de
Doetsekom”.
Steun die we nodig hebben om ons zwembad open te laten blijven. Die steun
bestaat uit een jaarlijkse donatie voor het zwembad. Wij voelen ons ook moreel
gesteund door al deze mensen, die vinden dat we er alles aan moeten doen om
dit unieke bad te laten voortbestaan. Voor veel zwembaden is het doek reeds
gevallen. In eerste instantie betrof het vooral de buitenbaden, maar nu moeten
ook al veel binnenbaden hun deuren sluiten.
Word jij ook vriend van de Doetsekom? Meld je aan via:
http://www.dedoetsekom.nl/vrienden-van/

