Nieuwsbrief het Molenbad (1)

Maart 2019

Een nieuw seizoen
Over iets meer dan 1 maand gaat het nieuwe zwemseizoen alweer van start.
Op zondag 28 april a.s. om 12.00 uur zal wethouder Harry Nederpelt het nieuwe zwemseizoen openen en de
nieuwe energiebesparende afdekdeken en de nieuwe zonnepanelen officieel in gebruik nemen.
Het afgelopen jaar is er niet alleen een afdekdeken aangebracht maar bovendien zijn er 72 zonnepanelen geplaatst die voldoende capaciteit leveren om de pomp van het zwembad te voeden zodat wij geen elektriciteit
uit het net behoeven te halen.
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van de Gemeente Medemblik en de door de Rabobank gesponsorde
en door de Gemeente Medemblik gesubsidieerde afdekdeken en zonnepanelen zijn daar een mooi voorbeeld
van.
Door de afdekdeken en de zonnepanelen wordt er fors op de gaskosten bespaard en dat is zowel financieel als
qua duurzaamheid een grote stap voorwaarts.
Uiteraard zijn wij de Rabobank en de Gemeente Medemblik zeer erkentelijk voor hun bijdrage.
Tenslotte mag in deze niet onvermeld blijven dat tijdens de openingsdag “aquaballen” als extra feestelijke
attractie zullen worden ingezet en dat hiervan gratis gebruik mag worden gemaakt.

De schoonmaakdag
Voor het bad daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden, dienen er nog wel de nodige werkzaamheden
verricht te worden.
Op vrijdag 15 maart j.l. is er door een groep van 12 enthousiaste scholieren van de “Oscar Romero Scholengegemeenschap” in het kader van de NL Doet dag een begin gemaakt met de jaarlijkse schoonmaak.
Onder begeleiding van het klusteam/Cees Besseling is er al het nodige schoongemaakt en gebruiksklaar gemaakt.
Er is hard gewerkt en wij willen de bewuste scholieren hier nog eens hartelijk voor bedanken.
Op zaterdag 6 april a.s. willen wij de nog resterende schoonmaakwerkzaamheden gaan uitvoeren.
Wie wil ons hierbij komen helpen?
Heb je zin en tijd om te helpen, meld je dan aan bij Tom Beerepoot, telefoon 06-53657947 of stuur een mailtje
naar info@molenbad.nl
Wij starten om 9.00 uur. Kan je niet de hele dag ? Geeft niets, een ochtend of middag is ook goed.
Samen maken wij er een gezellige dag van !!!

De voorverkoop
De voorverkoop van de zwemabonnementen is ook weer gestart.
Profiteer van de voordelige voorverkoopprijzen.
Een basis familiejaarabonnement kost in de voorverkoop € 118,-- in plaats van € 134,--.
Voor een persoonlijk abonnement betaalt u in de voorverkoop € 59,-- in plaats van € 67,--.
Het basis gezinsabonnement bestaat uit maximaal 4 gezinsleden welke allemaal op hetzelfde adres dienen te
wonen.
Hiervan is minimaal 1 of zijn maximaal 2 personen 18 jaar of ouder.
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Hoe kunt u voor de voorverkoopprijzen in aanmerking komen?
Lever een formulier met recente pasfoto/pasfoto’s in en maak vóór 22 april a.s. het totaalbedrag over op onze
rekening onder nummer NL73 RABO 0371 6027 34 t.n.v. St. Zwembad Wognum / Nibbixwoud.
Het formulier kunt u downloaden van onze website www.molenbad.nl.
Heeft u geen internet of is het uitprinten een probleem, bel dan even naar 06-53657947, dan bezorgen wij u
een papieren versie.
De inleveradressen staan vermeld op het bestelformulier.

Voordelen van een zwembadabonnement
Met een zwembadabonnement kunt u ook bij de volgende baden zwemmen:
 De Spetter, Abbekerk
 Het Zwembad, Midwoud/Oostwoud
 ’t Ploetertje, Sijbekarspel/Benningbroek
 De Weid, Andijk
Op vertoon van uw abonnement kunt u gratis naar binnen.
Meer details over het bestellen van een abonnement kunt u terugvinden op de bestellijst.
Deze is aan deze nieuwsbrief toegevoegd. Bestelde abonnementen kunnen vanaf 28 april a.s. opgehaald
worden bij de kassa van het Molenbad.
Voor het bestuur van het Molenbad zijn het aantal abonnementen belangrijk. Naast de vaste geldelijke inkomsten kunnen wij hiermede ons bestaansrecht bij de gemeente Medemblik aantonen.
Wij hopen dan ook dat wij u ook dit jaar weer als abonnementhouder op het Molenbad mogen begroeten.

Zwemlessen in het Molenbad
Dit jaar kunnen er zwemlessen worden gevolgd voor het ENVOZ zwem A – B - C, zwemvaardigheidsdiploma's
en bij voldoende deelname ook voor snorkel- en survivaldiploma’s.
Een leskaart, exclusief entree kost slechts € 84,-- .
Hiervoor krijgt uw kind gedurende 4 maanden, 2 maal per week een half uur les.
De lessen worden gegeven op de maandag en de woensdag tussen 17.00 en 19.00 uur (onder voorbehoud).
Zwemlessen in het Molenbad zijn leuk, goedkoop en het is lekker dichtbij.
Genoeg goede redenen om uw kind zwemlessen in het Molenbad te laten volgen.
Een inschrijfformulier voor de zwemlessen kunt u downloaden van onze website www.molenbad.nl .
Heeft u geen internet of printer, bel dan even naar 06-53657947 dan ontvangt u van ons een papieren versie.
Wanneer u inhoudelijke vragen over de zwemlessen heeft, verzoeken wij u om die per E-mail te stellen aan
info@molenbad.nl
Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen om voor de beantwoording van de gestelde vragen zorg te dragen.

Vrijwilligers voor de kassa en kiosk
Zonder vrijwilligers kan het bad niet open.
Daarom zijn we ook dit jaar weer op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team willen komen versterken.
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De taken van de vrijwilligers bij de kassa en de kiosk bestaan o.a. uit het controleren van entreebewijzen en
het verkopen van dagkaartjes en versnaperingen.
Lijkt het je wat ? Met een paar uur per week zijn wij al geholpen.
Je spreekt verschillende mensen, je doet nieuwe contacten op en het is bovenal gezellig !
Voordat je aan de slag gaat krijg je de nodige uitleg en ondersteuning. Aanmelden kan bij Chyla Bot, telefoon
06-50277989 of door het sturen van een mailtje naar vrijwilligers@molenbad.nl
In dit verband moet nog worden opgemerkt dat het thans ook mogelijk is om te pinnen.
In verband hiermede zal er op dinsdagavond 23 april a.s. om 19.30 uur een instructieavond, onder leiding van
Erna van Nuland en Chyla Bot, gegeven worden.

Vrijwilligers voor de groen / klusploeg
Regelmatig ontvangt het bestuur complimenten over het onderhoud van het gebouw en van de tuin.
Dit is de verdienste van onze groen- en klusvrijwilligers.
Vindt u klussen of tuinieren leuk en heeft u nog een paar uurtjes over? Geeft u dan op voor de groen/ klusploeg. Dit kan door een mailtje te sturen naar info@molenbad.nl of door te bellen naar Tom Beerepoot, telefoon 06-53657947. Alle hulp is welkom !!!

Wat valt er te beleven op het Molenbad ?
 28 april - opening door wethouder H. Nederpelt met “aquaballen” als extra feestelijke attractie.


Elke dag tussen 12.00 en 13.00 uur, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 18.45 en 20.00 uur en op
maandag en woensdag vanaf 19.00 uur, kunt u ongestoord baantjes zwemmen.
 Iedere zondag is er tussen 12.30 en 13.00 uur familiezwemmen.
Kinderen zonder diploma mogen dan ook, onder toezicht van hun ouders, in het diepe bad zwemmen.
 Iedere donderdagavond is er, bij voldoende deelname, gratis aqua joggen- en/of trimzwemmen.
Opgave bij de kassa van het Molenbad.
 12 mei – Moederdag actie met cake en koffie.
 15 mei, 19 juni, 17 juli en 15 augustus – Stuiver-duiken.
 16 juni – Vaderdag actie met koffie en cake.
 21 juni – Midzomernacht incl. een nachtje slapen op het zwembad.
 3 juli – Spijkerbroek hangen.
 12 juli – Discozwemmen.
 19 t/m 23 augustus – Zwem4daagse.
 Maandag 19 augustus – Stoepkrijt tekenwedstrijd.
 Woensdag 21 augustus – Veldspel op zonneweide.
 Vrijdag 23 augustus – Discozwemmen met bitterballen.
 8 september – Afsluiting seizoen met een nog nader te bepalen activiteit.
 9 september – Hondenzwemmen.
Tenslotte mag in deze niet onvermeld blijven dat op de zonneweide een volleybalveld zal worden ingericht.
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Heeft u ideeën of suggesties?
Ideeën of suggesties zijn van harte welkom.
Geef ze door aan één van de bestuursleden of stuur een mailtje naar info@molenbad.nl
Ons activiteitenteam, bestaande uit Wendy en Sandra, zien uw ideeën met belangstelling tegemoet en gaan
ermee aan de slag !
Voor meer en actueel nieuws verwijzen wij u naar onze website: www.molenbad.nl

Openingstijden 2019
Opening van het seizoen: zondag 28 april 2019
Sluiting van het seizoen: zondag 8 september 2019
Maandag tot en met vrijdag: 12.00 – 20.00 uur
Zaterdag en zondag:
12.00 – 17.00 uur
Zon- en feestdagen:
12.00 – 17.00 uur
Op maandag en woensdag is het bad tussen 17.00 en 19.00 uur, i.v.m. zwemlessen (onder voorbehoud), gesloten.

Tarieven 2019
Seizoen
prijs










Dagkaartje ²
Avondkaartje, geldig na 19.00 uur
10- badenkaart, geldig in 2019
Gezinsabonnement ³
Aanvulling vanaf 5e gezinslid p.p.
Persoonlijk abonnement
Duplicaat abonnement
Leskaarten exclusief entree ⁴
Kosten diploma zwemen

€
-

4,00
2,75
36,00
134,00
17,00
67,00
8,00
84,00
12,00

Voorverkoop
prijs ¹

€
-

118,00
14,00
59,00

1. De voorverkoopprijs geldt alleen wanneer vóór 22 april 2019 het bestelformulier is ingeleverd én
de betaling is ontvangen!
2. Kinderen tot twee jaar hebben gratis toegang. Vraag bij het tussentijds verlaten van het zwembad
om een betalingsbewijs.
3. Een basis gezinsjaarabonnement bestaat uit maximaal 4 gezinsleden. Hiervan is minimaal één of
zijn maximaal 2 personen 18 jaar of ouder. Alle gezinsleden moeten op hetzelfde adres woonachtig
zijn.
4. Bij de leskaart is een gezins- of persoonlijk abonnement verplicht ! De lessen duren een half uur en
worden gegeven op de maandag en de woensdag tussen 17.00 uur en 19.00 uur (onder voorbehoud). Kinderen die geboren zijn in 2013 of eerder mogen deelnemen aan de zwemlessen.
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Tenslotte
Tenslotte spelen wij met de gedachte om de cursus “Auto te water” naar het Molenbad te halen.
Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij u naar de website www.autotewater.nl

Wat zou u doen als u met uw auto te water raakt?
Alleen degene die dat mee gemaakt hebben, kunnen daar een antwoord op geven.
Vaak is er een paniekreactie omdat de meeste mensen niet weten hoe ze moeten handelen.
In verband hiermede overwegen wij om deze cursus naar het Molenbad te halen.
Het organiseren van een dergelijke cursus gaat echter met de nodige kosten gepaard.
Daarom kunnen wij deze alleen organiseren wanneer wij hiervoor voldoende deelnemers hebben en wanneer
deze deelnemers bereid zijn om het cursusgeld van € 50,00 te voldoen.
Wij willen graag weten of hiervoor voldoende belangstelling bestaat.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven d.m.v. een E-mail naar info@molenbad.nl
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