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Nieuwsbrief      21-11-21 

                                         

 

Beste DWV-ers, 

Het is helaas nog steeds niet gelukt om het Coronavirus onder controle te krijgen, desondanks gaan 

de trainingen en wedstrijden nog steeds door. Laten we D.W.V. daarom steunen en blijf verbonden 

aan onze  vereniging. We denken dat het zwembad een mooie en sociale ontmoetingsplaats blijft in 

deze rare tijd. 

 

Schema toezicht houden, bardienst  draaien,  schoonmaken en afsluiten zwembad     

Zoals jullie gemerkt hebben is er een en ander veranderd op het zwembad op bepaalde dagen. Op de 

maandag, vrijdag en zaterdag tijdens wedstrijden zijn we zelfstandig als vereniging actief om 

bovenvermelde zaken goed te laten verlopen. 

Er is een schema  aangelegd waarin per discipline ingevuld moet worden wie/waar voor 

verantwoordelijk is. 

Tot nu toe wordt dit door de poloafdeling niet goed bijgehouden. Voorgesteld wordt om per team 

hiervoor bindende afspraken te maken en het schema van te voren met je teamgenoten in het 

schriftje in te vullen. Zorg dat je in geval van ziekte/afwezigheid een vervanger oproept om je plaats 

in te nemen.  

Als we deze taken goed uitvoeren is de toekomst gewaarborgd om dit op een goede wijze te blijven 

doen.  De zaken die aandacht nodig hebben zijn met name de zaken die in de horeca moeten 

plaatsvinden: toezicht per team moet er zijn, bardienst draaien en afsluiten.  

Het schoonmaken gebeurt nu naar volle tevredenheid.  

Laten we samen zorgen dat het een groot succes wordt! Alvast bedankt!  

 

 

 
 

Help je ook mee?  
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Aan alle D.W.V. leden het verzoek om actief op zoek te gaan naar sponsoren. Kijk eens in je eigen vrienden- of 

kennissenkring of je iemand kent die lid wil worden van de Club van 100. Op deze manier steun ook jij onze 

mooie vereniging en kunnen wij met het sponsorgeld extra leuke dingen doen. Dus weet jij iemand die wil 

sponsoren stuur dan even een mail naar:  dwv.secretaris@gmail.com.  Wij zullen er dan voor zorgen dat er een 

sponsorcontract wordt opgesteld. Nadat de sponsorovereenkomst getekend retour is gekomen, zal er een 

sticker voor op het bord worden gemaakt met een foto voor op onze sociale media kanalen.  

Uiteraard mag je ook als privépersoon of als team deelnemen. Laten we dit vooral samen doen! Heb je hulp of 

meer informatie nodig, laat het ons weten!  

 

OLIEBOLLENACTIE 

De kerstmarkt gaat voor DWV wederom niet door. 

Toch gaat 1 actie wel door net als vorig jaar : de oliebollenactie! Hier moeten we met elkaar 

wederom een succes van maken!  Daarom zullen we weer een oliebollen drive-in maken op de 

parkeerplaats van het zwembad. De verkoop zal geheel digitaal gebeuren waarna op leverdagen de 

oliebollen afgehaald kunnen worden.  

Op 4 december en 5 december Sinterklaasdag zullen we een de verkoop houden tussen 12.00 en 

14.00 uur.  Tevens uiteraard oliebollenverkoop op 30 en 31 december tussen 12.00 en 14.00 uur.  

We gaan er vanuit dat jullie allemaal binnen jullie familie en vriendenkring enkele zakken van die 

heerlijke oliebollen aan de man kunnen brengen. De uitleg staat op de site www.dwv-doesburg.nl.  

 

 
 

 

ZWEMVIERDAAGSE 27/12 – 30/12 

We doen mee aan de Zwemvierdaagse, als-ie tenminste doorgaat. Is zoals altijd tussen Kerst en 

Oud en Nieuw. Tijden zijn doordeweeks tussen 18.00 en 20.00 uur. Meer info volgt nog…… 

 

INSTAGRAM/FACEBOOK 

Als jullie nog leuke stukjes hebben voor Instagram/Facebook laat het weten en we plaatsen het. 

Sebastiaan en Christian van Krieken hebben deze taak op zich genomen. Klasse boys!  
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                                       ROOSTER  20 november tot ??? 2022 

Dag/Tijdstip Zwemmen/Recreanten/Masters       

Maandag 
18.30 –  19.30 uur 
18.45 –  19.30 uur 
19.30  –  20.30  uur 
 

 

 
 

 
Opleiding,  Junioren en ouder  
Recreanten (1 baan) 
Masterzwemmen 

Dinsdag 
18.30 –  19.45  uur 

 
Minioren, Junioren en ouder 
 
 Donderdag 

18.30 –  19.45  uur 
 

 
Opleiding, Minioren, Junioren en ouder  

 
 

 
 

Dag/Tijdstip Waterpolo                                                    
Maandag 
20.30 –  22.00  uur 
 

 

 
 

 
Heren 1/2 
 
 

Woensdag 
18.30 – 19.30 uur 
19.30 –  20.30 uur 
 

 

 
 

 
Jeugd 
Dames/Heren 3 
 Vrijdag 

18.30 –  19.30 uur 
19.30  –  20.30 uur 
20.30  –  21.30 uur 
21.15  –  22.15 uur 
 

 

 
 

 
Jeugd 
Heren 1/2 
Heren 3 incl. jeugdspelers 
Dames  
 
 
 

 

Dag/Tijdstip 
Zaterdag 
08.00 –  09.00 uur 

 

        
Triathliem Didam/DWV niet:   Borstcrawlcurus:                                                                                               
27-11, 4-12, 11-12, 15-1, 29-1 en 5-2             

                                          
 Kerstvakantie: van 21 december 2021 t/m 6 januari 2022 

                                           

 

 


