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Lekkage zwembad.
De lekkage van het instructiebad is inmiddels verholpen en dit bad is dus weer toegankelijk
voor alle bezoekers van ons zwembad.
Laten wij hopen dat het mooi weer zal blijven en dat vele bezoekers weer van ons bad gebruik zullen maken.
Activiteiten.
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op de agenda:
16 juni
19 juni
21 juni

03 juli
12 juli
19 t/ 23 juli

Vaderdag actie met koffie en gebak.
Stuiverduiken.
Midzomernachtduik met kampeernacht.
Aan de midzomernachtduik kan iedereen deelnemen.
Het kamperen geldt voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 met een A-diploma.
Spijkerbroek hangen.
Discozwemmen.
Zwem4daagse.

Kermis Nibbixwoud.
In het weekend van 15 t/m 18 juni vindt in Nibbixwoud weer de jaarlijkse kermis plaats.
Een jaarlijks terugkerend evenement dat zich op een grote publieke belangstelling mag verheugen en ontzettend veel gezelligheid brengt.
In het verleden werd ook het Molenbad regelmatig door kermisgangers bezocht waarbij er in
2017 voor vele duizenden euro’s schade aan het zwembad toegebracht is.
Naar aanleiding hiervan is er vorig jaar, in goed overleg met de politie en de gemeente een
zero tolerance-beleid ingevoerd waarbij nadrukkelijk aangegeven is dat het zwembad, buiten
de openingsuren, verboden terrein is.
Dit is met borden rond het zwembadterrein aangegeven en daarnaast is de camerabewaking
op en rond het zwemterrein uitgebreid en met speciale nachtcamera’s verbeterd.
Verder wordt er extra toezicht en politie ingezet.
Wij gaan ervan uit dat iedereen deze maatregelen zal respecteren en de kermis zal vieren op
de plaatsen welke daarvoor bestemd zijn.
Wij willen iedereen een prachtige kermis toewensen en rekenen erop dat u onze vrijwilligers
hetzelfde wenst.

Het Molenbad |

Oosteinderweg 85 |

1687 AB | Wognum | 0229 – 571581

| www.molenbad.nl

2018.
Het jaarverslag over 2018 is inmiddels opgemaakt en laat, dankzij de prachtige zomer, voor
het eerst sinds jaren weer een positief eindresultaat zien.
Er werden 150 gezins- en 78 persoonlijke abonnementen verkocht.
15 kinderen konden hun zwemdiploma ophalen en er gingen 7.060 entreekaartjes over de
toonbank hetgeen bijna op een verdubbeling t.o.v. 2017 neerkomt.
Ook de ijsverkoop steeg met bijna 100%.
Al deze cijfers tonen aan dat er door onze vrijwilligers bergen meer werk verzet zijn.
Zij deden dat altijd met veel enthousiasme en plezier en wij konden altijd op ze rekenen.
Zonder hun inzet en bereidwilligheid zou een zwembad als het Molenbad niet kunnen bestaan.
Het bestuur dankt hen, mede namens de vele bezoekers, voor hun inbreng en hoopt dat wij
nog lang op hen kunnen rekenen.
Bestuur Zwembad het Molenbad.
Tom Beerepoot – secretaris – Tel. 06-53657947
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