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Nieuwsbrief       05-03-21 

 

Jong Dynamisch en toch al zo oud! 

 

Waar heb ik het over? 

 

DWV natuurlijk! Wij gaan dit jaar ons 90 jarig jubileum vieren. In de zomer van 1931 is DWV 

opgericht en staat nu 90 jaar later nog steeds midden in de samenleving. 90 jaar dat is wel reden 

voor een feestje; hoe we dit gaan invullen is nog onzeker vanwege de Coronacrises. Maar 1 ding is 

zeker: we willen als DWV laten zien dat de zwem- en waterpolo sport nog steeds een supersport is 

om te beoefenen. Dat we er voor willen zorgen dat iedereen zich er thuis en geborgen voelt en dat 

we positief naar de toekomst kijken. De onderlinge solidariteit en loyaliteit jegens DWV is juist in 

deze moeilijke tijd super belangrijk. We hopen dat we op korte termijn weer mogen gaan trainen en 

dat we ons kunnen gaan voorbereiden op het nieuwe competitie jaar. 

In deze nieuwsbrief willen we jullie de mogelijkheid geven, om zolang we niet in ons eigen bad 

mogen trainen, er een mogelijkheid is om op kosten van DWV een aantal keren gebruik te maken van 

het 50 meter openlucht zwembad in Bennekom. Hierna wordt uitgelegd hoe je daar gebruik van kunt 

maken en hoe je het entree bedrag weer terug kunt krijgen. Het zou leuk en in lijn van onze DWV 

cultuur zijn, dat degene welke over vervoer beschikken, zoveel mogelijk hulp bieden aan leden welke 

niet over de vervoersmiddelen beschikken te helpen en deze d.m.v. carpooling van deze service te 

voorzien. Uiteraard is het maar een lapmiddel maar op deze manier kunnen toch een aantal leden 

weer wat zwemwater ervaren. Ook mogen de buitentrainingen weer opgestart worden en wil een 

ieder verzoeken om zijn of haar steentje bij te dragen omdat mogelijk te maken.  

Uiteraard begrijpt het bestuur dat de contributie in deze tijd voor sommige mensen een te zware 

financiële last is. Daarom geven wij ook voor de maand maart de mogelijkheid om de contributie 

voor die maand terug te vragen bij onze penningmeester. 

Het is juist nu super belangrijk om aan onze jeugd een sportieve omgeving te bieden waarin zij zich 

gerespecteerd en belangrijk kunnen en mogen voelen. De jeugd heeft door Corona veel van hun 

sociale leven moeten inleveren, juist in een leeftijdsperiode dat het zeer belangrijk is voor de 

persoonsvorming. Niet kunnen sporten, niet kunnen uitgaan, school via internet, etc. etc. Juist 

daarom moeten wij als het kan weer zoveel mogelijk jeugdleden de kans bieden binnen onze 

vereniging te kunnen sporten en te socializen. Ook onze jeugdleden roep ik op om als we weer 

mogen trainen om zoveel mogelijk anderen mee te nemen naar de trainingen. Jullie weten dat iedere 

belangstellende gratis 4 keer mag meetrainen. Op die manier hebben zij de kans om met de zwem- 

en/of waterpolosport kennis te maken. 

 

Wij zijn dan ook trots dat juist nu het sponsorcontract met onze hoofdsponsor is afgesloten. 

Bouwbedrijf De Graafschap heeft zich voor 3 jaar verbonden met DWV als hoofdsponsor. Hier zijn we 

uiteraard zeer blij mee. De reden voor hun sponsoring is voor een belangrijk deel ingegeven door 

hun gevoel over de sociale verantwoordelijkheid welke zij zeer serieus nemen. Een kort verslag van 

ons bezoek zal bijgevoegd worden bij deze nieuwsbrief. Door hun financiële ondersteuning zullen wij 

onze ambities om meer jeugdleden te kunnen laten genieten van sporten binnen DWV beter kunnen 

ondersteunen. 
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Verder zijn wij nog steeds op zoek naar jullie, wat bedoel ik daarmee? Graag zouden wij zien dat nog 

meer DWV-ers hun vaardigheden voor deel of klein deel zouden inzetten ter versteviging van onze 

vereniging. Wij zoeken van allerlei talent o.a. om ideeën te bedenken en uit te voeren voor ons 

jubileum. 

Hopelijk tot gauw op het zwembad.                                                                                                         

Walther  

 

Overige mededelingen: 

 

- Op initiatief van Iris Gossink heeft er al 2x een D.W.V pubquiz plaatsgevonden wat hartstikke 

leuk is, juist in deze periode. Ga zo door Iris!  

 

- Zoals Walther al aangaf is er een mogelijkheid voor onze leden om te zwemmen in 

Bennekom. Dit is het 50 meter openluchtzwembad van zwemvereniging “de Vrije Slag”.  Je 

kunt zelf reserveren waarneer je wenst elke dag tussen 9.00 en 21.00 uur. Het is vanaf 

Doesburg ongeveer 20 minuten rijden en het zwemwater is ca. 22 graden. Je kunt met 

meerderen terecht in hetzelfde uur want het is zeer ruim opgezet. Bestel je kaartje op 

www.zwembaddevrijeslag.nl, kies dan Winterzwemmen, daarna betaal via Ideal zelf het 

kaartje, krijg je een etiket in je mailbox en dit ticket mag je maximaal 4x declareren via 

dwv.secretaris@gmail.com .  

  Tevens kan de contributie van maart 2021 op dit bovenstaande mailadres worden 

teruggevraagd. 

 

- Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer we weer mogen zwemmen, maar we mogen 

wel rondom het zwembad trainen.  Ook in het weekend kan je dit doen. Maak er gebruik van, 

alleen al om elkaar weer eens te ontmoeten. Neem contact op met HJ dan zorgt hij dat je 

toegang krijgt. 

_________________________________________________________________________________ 

Interview met Hoofdsponsor Bouwbedrijf de Graafschap- Wim Riewald 18-2-21 

 

Walther en HJ zijn op 18 februari afgereisd naar Wehl om onze Hoofdsponsor te spreken en bij hem 

een kort interview af te nemen. Uiteindelijk hebben we bijna anderhalf uur samen gezeten om tal 

van zaken te bespreken. Hierbij een korte impressie. 

 

Waarom sponsor je D.W.V? 

Dat heeft een aantal redenen: mijn zoon Wiebe speelt bij de polojeugd en de familie Riewald is altijd 

betrokken geweest bij het wel en wee van de vereniging. 

André Vreman kwam een aantal jaren geleden naar me toe en informeerde me over de hoge 

badhuur en dat trainers bekostigd moesten worden en of ik hier een bijdrage in kon leveren.  

De vereniging had het moeilijk op dat moment, ontbeerde een hoofdsponsor en toen heb ik mijn 

jawoord gegeven aan D.W.V. 

De besteding van het geld komt ook ten goede aan de jeugd van D.W.V., want de jeugd, dat is voor 

mij het allerbelangrijkste. Tevens voorziet het zwembad ook in een grote behoefte in de omgeving.  

mailto:dwv.secretaris@gmail.com
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Ik woon zelf in Angerlo en ook veel mensen bij ons in het dorp maken gebruik van de faciliteiten van 

het zwembad.  

 

Wat voor bedrijf is Bouwbedrijf de Graafschap? 

Bouwbedrijf de Graafschap is een onderdeel van Retail Bouw. 

Retail Bouw was de vorige hoofdsponsor en heeft een meer landelijke binnenstedelijke functie, waar 

grote projecten mee zijn gemoeid. Specialismen zijn bv. etagebouw en cascobouw inclusief 

liftenbouw etc. 

Bouwbedrijf de Graafschap is een regulier bouwbedrijf die over het algemeen projecten heeft binnen 

een straal van ca. 50 km. van de vestigingsplaats (Wehl-Doetinchem). Dit betreft particuliere bouw in 

alle facetten die je in een huis kunt voorstellen. Dus naast het bouwgedeelte ook plaatsing van 

keukens, installaties enz. Alles in 1 hand dus, wel zo gemakkelijk dus!  

We dragen het Bouw Garant keurmerk met ons mee en dat staat voor kwaliteitswerk. 

Bovendien werken we met we uitsluitend goed opgeleid personeel.  

 

Hebben jullie nog meer ondersteuning geboden? 

Ja, we zijn ook sociaal betrokken bij gehandicapte organisaties en andere sportverenigingen. 

Ook voetbalvereniging de Graafschap kan op onze steun rekenen. 

Bovendien gaan we al voor het 3e seizoen ondersteuning bieden bij het bekende RLT programma 

“Uitstel van Executie” waar we kosteloos klussen leveren om mensen te helpen die het financieel 

zwaar hebben. Dit programma heeft onze gunfactor volledig, vandaar dat we hier graag aan 

meedoen. 

 

Wat vind je van de ontwikkeling Sporthal koppelen aan het Zwembad den Helder? 

Ik vind dit een uitstekend plan!  

Ik zou zeggen: samen de krachten bundelen en hier vol voor gaan. 

Wat mij betreft, direct agenderen binnen de gemeente Doesburg, werk van maken en de hold-on 

situatie die nu is afgekondigd om 5 jaar de sporthal te laten staan op de Beinum is superslecht voor 

vooral de jeugd van 6-18 jarigen. Deze groep is gebaat bij een zodanig nieuwe sportcampus want 

deze groep is nu al zo moeilijk in beweging te krijgen. 

Bovendien heeft Beinum nu een andere economische invulling nodig, bv. etagebouw en 

winkeluitbreiding. De sporthal hoeft hier geen deel van uit te maken. 

Ik zou zelf initiatief nemen om voor de realisatie van de bouw van de sporthal aan het zwembad,  

hier ook een landelijke en provinciale bijdrage voor aan te vragen.  

Ook de Gestichten van Weldadigheid zijn over  het algemeen zeer welwillend om dergelijke goede  

initiatieven te ondersteunen. Zeker als het om sporten en jeugd gaat. 

Zelf heb ik ook het idee om er ook een buitenplein met verharding aan te leggen voor buitensporten. 

Er is ook veel ruimte voor de vele verenigingen om er een geweldige parkeergelegenheid van te 

maken, zoals de overburen Rivalen en de Kegelclub nu al van de bestaande parkeerplaats gebruik 

maken. En nogmaals: dit project is erg belangrijk voor vooral de jeugd van Doesburg en omstreken! 

 

Wat verwacht je verder van ons? 

Ik was aangenaam verrast dat de oude garde (Walther en HJ, red.) het overnam van het vorige 

bestuur waar vooral André Vreman veel werk heeft verricht.  
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Hopelijk staat er na jullie bestuursperiode weer nieuwe jeugd op om het van jullie dan weer over te 

nemen als alles weer goed op de rit staat. 

Verder hoop ik dat bij D.W.V. vol gas wordt gegeven om de jeugd aangelijnd te houden bij de 

vereniging. Informeren/bellen hoe het met je jeugdleden gaat is in deze coronatijd heel erg 

belangrijk. Laat van je horen als trainingskader! 

 

Verdere suggesties?  

Ik zou voorstellen om ook eens dagactiviteiten te beginnen bij D.W.V., die ondersteund zouden 

kunnen worden door eigen vrijwilligers die daar de tijd voor hebben, bv, gepensioneerden, 

deeltijders enz. 

Het zou ook mogelijk zijn om hier steun in te verkrijgen van de gemeente, die hierin een financiële 

bijdrage zou kunnen leveren. 

Gemeente Zevenaar is voor mij uit eigen ervaring, een voorbeeldgemeente die hier actief een rol in 

vervult. Zij leveren telkens een financiële bijdrage voor tal van activiteiten, mits ze maar goed 

onderbouwd zijn. 

Verder als het lukt om D.W.V. groter te later groeien en ook financieel gezond te laten zijn, is het 

belangrijk dat contributieverhoging niet meer hoeft te worden ingezet als middel om de tekorten af 

te dekken.  

 

Tot zover dit prettige interview met Wim Riewald van onze Hoofdsponsor Bouwbedrijf de 

Graafschap, die overigens op een geweldig locatie, tegenover af-oprit Wehl A 18, gehuisvest is in een 

prachtig energieneutraal pand! Alleen dit is al de moeite van het bezoeken waard!  
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Wim Riewald en Walther Eenstroom tekenen op 18 februari 2021 een 3 jarige sponsorovereenkomst 

op het kantoor van Bouwbedrijf de Graafschap gevestigd in het pand van Retail Bouw te Wehl, 

Radonstraat 8.  

 

 

  
 

HJ 

  

 

Hoofdsponsor: 

 


