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Nieuwsbrief       5-6-21 
We gaan weer normaal trainen in Doesburg!  

We mogen vanaf 5 juni weer normaal trainen zoals we gewend waren en dat is goed nieuws. 

Gewoon omkleden, douchen en toiletten gebruiken is ook weer mogelijk. De kantine is ook weer open.  

 
We hebben het schema wat aangepast met name op de maandagavond aangezien de groepen recreanten aanpassing 

behoefte. Hopelijk kan iedereen goed uit de voeten met dit rooster. Er is in ieder geval zeer ruim badwater voor een ieder 

ter beschikking, ook nog in het onoverdekte Hessenbad in Keppel. En we trainen/zwemmen de hele zomer door!  

 

Dag/Tijdstip Zwemmen - Recreatief zwemmen vanaf maandag 7 juni 2021 tot ?  

Maandag 
18.30 –  19.30 
18.45  –  19.30 
19.30  –  20.15 

 
 

 

 

Opleiding, Junioren en ouder  
Recreantenwemmen (1 baan), zonder begeleiding 
Masterzwemmen  

Dinsdag 
18.15 –  19.45   
_________________________ 
Woensdag Keppel 
19.00  –  20.00 
 
 

 

Minioren, Junioren en ouder 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Opleiding, Minioren, Junioren, ouder  

Donderdag 
18.15 –  19.30 
 

 

Opleiding, Minioren, Junioren en ouder  

 

 
 

Dag/Tijdstip Waterpolo                                                    

Maandag 
20.15  –  21.00   
__________________________  
Dinsdag Keppel 
20.00 – 20.45 

 
 

 
 

 

 

Heren 1/Heren 2 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
poloploegen en recreanten:  baantjes trekken (zelf indelen/afstemmen) 

Woensdag 
19.00 – 19.45  
19.45 –  20.30  
 

 
 

 

 

Jeugd <15 <17 
Dames/Heren 3 
 
 Vrijdag 

18.30 –  19.15 
19.15  –  20.00 
20.00   – 20.45   
20.45   – 21.30   
 
  

 
 

 

 

Jeugd < 15<17 
Heren 3 
Dames 
Heren 1/Heren 2 
 
 
 
 

 

Dag/Tijdstip 

Zaterdag 
08.00 –  09.00 

 

        

Traithliem Didam 3 banen, 2 banen voor D.W.V. vrij zwemmen. VOL is VOL!  

12 juni, borstcrawlcursus, geen zwemmen mogelijk.                                       
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Op 20 juli bestaat D.W.V. 90 jaar. Alle leuke ideeën/suggesties zijn van harte welkom. Er is helaas nog niets concreets 

binnengekomen. Laat je daarom horen wat je zou willen! Misschien wil je zelf iets organiseren, graag zelfs! Kom maar op. 

Hopelijk vieren we binnenkort uitbundig ons jubileum, afhankelijk van de snelheid  van de inentingen tegen het 

coronavirus. We houden jullie uiteraard op de hoogte.  

  

Jeugdspelers en kader tekort 

Er is een werkgroep geformeerd om nieuw leven in te blazen op het gebied van werving van jeugdleden en kader. We  

komen ernstig  tekort op dit gebied met name bij de poloafdeling en dit hebben we aangekaart bij het NOC/NSF. Ze hebben  

ons verzoek gehonoreerd en krijgen nu steun aangeboden! 

Naast de procesbegeleider van NOC/NSF hebben Thomas, Tijmen, Hans v.d. H., Paul H, Walther en HJ zitting genomen in 

deze werkgroep. We wachten nog op een afgevaardigde van de Zwemafdeling. 2
e
 bijeenkomst is 24 juni. Hier worden meer 

leden/ouders van D.W.V. voor uitgenodigd. 

Hopelijk levert het goede resultaten op, wat voor de toekomst voor onze verenging van levensbelang is.  

 

 

- HELP D.W.V. aan € 50.-  en beloon jezelf met €25,- ! 

 
 

Sluit jij een abonnement bij Delta, de grootste en best beoordeelde aanbieder van glasvezel af, dan 

verdien jij voor DWV maar liefst € 50,- !! Dat is een mooie aanvulling voor de clubkas. Maar niet 

alleen de clubkas wordt gespekt, want ook jij verdient een extraatje van € 25,-!! 

Wil je meer weten over dit fantastische aanbod, klik dan op de onderstaande link: 

http://aklam.io/3ceCkz 

Bij 25% van de aanmeldingen gaat de aanleg in Doesburg definitief door.  

http://aklam.io/3ceCkz
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Persbericht 

Uitstel=Afstel nieuwbouw Sporthal (geplaatst in Gelderlander en Regiobode) 

Sporthal Beumerskamp op de Beinum moet gesloopt worden. Hij is sterk verouderd en 

voldoet niet meer aan de huidige eisen. De meest geschikte plaats voor herbouw is bij 

Zwembad Den Helder. Aan de Breedestraat komt dan ruimte voor uitbreiding van de 

Dekamarkt en woningbouw. Het parkeerprobleem is opgelost. 

De gemeente kiest er echter voor om de oude sporthal voor tienduizenden euro’s op te 

knappen. Een financiële verkwisting voor onze armlastige gemeente. Waarom wordt er niet 

gekozen voor een prachtig en duurzaam sportcomplex, waar sporthal, zwembad, korfbal en 

kegelbaan gecombineerd kunnen worden met een sportschool, fysiotherapeut en een ruimte 

voor ouderen, wijkraad Ooi, andere verenigingen en het jeugdcomplex van 0313. Het zou een 

permanent beschikbaar evenemententerrein kunnen worden voor bijvoorbeeld de kermis en 

muziekevenementen. Doesburg gaat een regiofunctie vervullen, mede dankzij goede 

bereikbaarheid en parkeergelegenheid.  

De combinatie zwembad en sporthal met gezamenlijke horeca heeft een grote 

aantrekkingskracht en stimuleert potentiële sporters meer te bewegen. Het is belangrijk dat 

mensen aan hun gezondheid werken en een betere conditie en weerstand opbouwen. De jeugd 

kan elkaar in deze nieuwe situatie ontmoeten en samen sporten. Er ontstaat saamhorigheid, 

dat criminaliteit en overlast tegengaat. Er komt ruimte voor ouderen om samen activiteiten te 

ondernemen. 

Zwemvereniging D.W.V. heeft in samenwerking met hoofdsponsor Retail Bouw Nederland 

een bouwtekening gemaakt. De gemeente Doesburg heeft echter geen belangstelling en 

parkeert de bouw van een nieuwe sporthal voor 5 jaar. De reden: gebrek aan financiën. Er zijn 

echter diverse overheidsregelingen waar bijna gratis geld verworven kan worden in de vorm 

van subsidies, giften en leningen tegen bijna 0 procent rente. Met verkoop van de grond aan 

de Breedestraat komt een aanzienlijk bedrag vrij. D.W.V. daagt de gemeente uit om door te 

laten rekenen wat een nieuwe sportaccommodatie kost en dit af te zetten tegen de huidige 

kosten van energie, personeel en de 'oplapinvesteringen' van de Beumerskamp. 

We hebben het vermoeden dat de coalitie en wethouder zich op de vlakte houden in aanloop 

naar de verkiezingen in maart. D.W.V. nodigt deze bestuurders uit voor een gesprek op korte 

termijn: de tijd is rijp om een beslissing te nemen. Het is tijd voor daadkracht om onze stad 

weer trots en leefbaar te maken en positief op de kaart te zetten. 

 

Walther Eenstroom, voorzitter D.W.V. 

Henkjan Kets, secretaris D.W.V. 

 

 

 

 

 

 


