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Een nieuw seizoen
De voorbereidingen voor seizoen 2018 zijn in volle gang. Het bestuur heeft er weer zin in en is druk
doende met de voorbereidingen. Voordat er gezwommen kan worden moet er nog wel wat gebeuren.
Het bad moet nog schoon gemaakt worden, de aanleg van een afdekdeken voor over het grote bad
moet nog worden voltooid, de voorbereidingen voor een nieuw afdak langs het grote bad met
zonnepanelen is in volle gang, reparatie aan het straatwerk en de vrijwilligers moeten nog benaderd
worden. Een kleine greep wat er nog voor 29 april a.s. allemaal gedaan moeten worden. Maar het is
ons ieder jaar weer gelukt. Dus ga er maar vanuit dat het Molenbad op tijd klaar is voor het nieuwe
seizoen.
Het bestuur rekent op een mooie zomer met veel zwemplezier voor jong en oud.
Wij heten u ook dit jaar weer van harte welkom op het Molenbad.

De voorverkoop
Net zoals voorgaande jaren kunt u weer voordelig abonnementen kopen in de voorverkoop. Een
basis gezinsabonnement in de voorverkoop kost € 112,-- i.p.v. € 127,-- , de kosten van een
persoonlijk abonnement € 56,-- i.p.v. € 63,50 .
Het basis gezinsabonnement bestaat uit maximaal 4 gezinsleden. Hiervan is minimaal 1 of zijn
maximaal 2 personen 18 jaar of ouder. Alle gezinsleden moeten op hetzelfde adres wonen.
Als u wilt profiteren van de voorverkooptarieven moet u er voor zorgen dat het bestelformulier met
recente foto(‘s) voor 23 april 2018 is ingeleverd en het bijhorende bedrag is overgemaakt. Meer
details over het bestellen van een abonnement kunt u terugvinden op de bestellijst. Deze is aan de
nieuwsbrief toegevoegd. Bestelde abonnementen kunnen vanaf 29 april a.s. worden afgehaald aan
de kassa van het Molenbad.

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.
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Voor het bestuur van het Molenbad zijn de aantal abonnementen belangrijk. Naast de vaste geldelijke
inkomsten kunnen wij ons bestaansrecht bij de gemeente Medemblik hiermee aantonen. Wij hopen u
daarom ook dit jaar weer als abonnementhouder te mogen begroeten op het Molenbad.

Zwemlessen in het Molenbad
Vanaf seizoen 2018 is het Molenbad aangesloten bij de Envoz en worden er volgens de normen van
deze organisatie zwemlessen gegeven. In het Molenbad kunnen lessen worden gevolgd voor ABC
zwemdiploma’s, zwemvaardigheidsdiploma’s en bij voldoende deelname ook snorkel- en
survivaldiploma’s. De lessen vinden 2 keer per week plaats op de maandag en woensdag tussen
17.00 en 19.00 uur (onder voorbehoud). De kosten van zwemlessen bedragen € 77,-- voor het gehele
seizoen exclusief entree.
Opgave is mogelijk door het invullen van bijgaand inschrijfformulier. Als u meer informatie wilt of u
heeft nog vragen over de zwemlessen, neem dan contact op met mevrouw Godfriedt van Aquavarea,
bereikbaar tussen 18.00 en 19.00 uur op telefoonnummer 0229-241755.

Het laatste Molenbad nieuws
Zoals al in het voorwoord aangegeven is het bestuur bezig om het Molenbad te verduurzamen.
Daarom is besloten tot de aanschaf van een afdekdeken voor het grote bad. Dit moet een behoorlijke
besparing op de stookkosten opleveren en daarmee een positieve bijdrage leveren aan het milieu. De
afdekdeken zal aan het begin van het seizoen feestelijk in gebruik worden genomen.
Ook is besloten zonnepanelen aan te schaffen. De Coniferenhaag langs het zwembad is reeds
verwijderd. Op deze plek komt een nieuwe houten afscheiding met afdak, voorzien van zitjes.
Bovenop deze afscheiding worden de zonnepanelen gemonteerd. Deze groene stroom gaan we
onder andere gebruiken voor het rondpompen van het zwembadwater

De schoonmaakdag
Op 9 maart jl. is door een groep enthousiaste scholieren van de Oscar Romero tijdens NL Doet dag
al een begin gemaakt met het schoonmaken van het bad. Maar voordat het bad op 29 april a.s. weer
open kan moet er hier en daar nog meer schoongemaakt gemaakt worden. De schoonmaakdag staat
gepland op zaterdag 7 april a.s. Voor deze klus zoekt het bestuur nog een aantal vrijwilligers. Er is
genoeg om schoon te maken dus kunnen we wel wat extra handen gebruiken
Heb je zin en tijd om te helpen, meld je aan bij Peter Snijders, per telefoon tussen 18.00 en 19.00 uur,
telefoonnummer 0229-574373 of stuur een mailtje naar molenbad@hetnet.nl.
We starten om 9.00 uur. Kan je niet de hele dag? Een morgen of middag is ook goed. Samen maken
we er een gezellige dag van!
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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 wil komen versterken. De taak van de vrijwilliger bij de kassa
en de kiosk bestaat uit o.a. het controleren van entreebewijzen, 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

Vrijwilligers voor de groen / klusploeg
Regelmatig ontvangt het bestuur complimenten over het onderhoud van het gebouw en 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? Geef u dan op voor de groen / klusploeg. Dit kan door een mailtje te sturen
naar info@molenbad.nl of te bellen naar Peter Snijders, telefoon 574373. Alle hulp is welkom.

Wat is er te beleven op het Molenbad?










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, ongestoord banen zwemmen.
Iedere zondag is er tussen 12.30 en 13.00 uur familiezwemmen. Kinderen zonder diploma
mogen dan ook in het diepe bad zwemmen onder toezicht van hun ouders.
Iedere donderdagavond, bij voldoende deelname, gratis aqua joggen- en/ of trim zwemmen.
Opgave bij kassa van het Molenbad.
Iedere 3e woensdagmiddag van de maand stuiversduiken
22 juni: midzomernacht zwemmen, het bad is van 22.00 tot 00.15 uur geopend.
Bij opgave van minimaal 2 personen kan een duikdemo worden georganiseerd.
Van 27 tot en met 31 augustus wordt de zwem4daagse weer gehouden.
7 juli tropical party / zwemmen met muziek (onder voorbehoud van het weer).
Een aantal activiteiten is nog niet definitief, houdt daarom onze website in de gaten.

Hebt u ideeën of suggesties?
Ideeën of suggesties zijn van harte welkom. Geef ze door aan één van de bestuursleden of stuur een
mailtje naar molenbad@hetnet.nl . Wij gaan er mee aan de slag.
Voor meer en actueel nieuws verwijzen wij u naar onze website: www.molenbad.nl
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Openingstijden 2018
Opening van het seizoen: zondag 29 april 2018
Sluiting van het seizoen: zondag 9 september 2018
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 gesloten
i.v.m. zwemlessen (onder voorbehoud).

Tarieven 2018











0.
1.
2.

3.

Dagkaartje ¹
Avondkaartje, geldig na 19.00 uur
10- badenkaart, geldig in 2017
Gezinsabonnement ²
Aanvulling vanaf 5e gezinslid p.p.
Persoonlijk abonnement
Duplicaat abonnement
Leskaarten exclusief entree ³
Kosten diploma zwemen

Seizoen
prijs

Voorverkoop
prijs º

€
3,80
2,60
35,00
- 127,00
16,00
63,50
7,50
77,00
10,00

€ 112,00
13,00
56,00

De voorverkoopprijs geldt alleen indien vóór 23 april 2018 het bestelformulier is ingeleverd én
de betaling is ontvangen!
Kinderen tot twee jaar hebben gratis toegang. Vraag bij het tussentijds verlaten van het
zwembad om een betalingsbewijs.
Een basis gezinsabonnement bestaat uit maximaal 4 gezinsleden. Hiervan is minimaal 1 of
zijn maximaal 2 personen 18 jaar of ouder. Alle gezinsleden moeten op hetzelfde adres
woonachtig zijn.
Bij de leskaart is een gezins- of persoonlijk abonnement verplicht! De lessen duren een half
uur en worden gegeven op maandag en woensdag tussen 17.00 uur en 19.00 uur (onder
voorbehoud). Kinderen die geboren zijn in 2012 of eerder mogen deelnemen aan de
zwemlessen.
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