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April 2019

Opening seizoen 2019.

Feestelijke opening
Zondag 28 april 2019 om 12:00 uur gaat de poort van zwembad het Molenbad in Wognum weer
open.
Bij een nieuw seizoen hoort natuurlijk wel een feestelijke opening.
Om 12:00 uur zal wethouder H. Nederpelt het zwembad feestelijk openen.
Van 12:00 tot 12:45 uur kunnen de eerste baantjes voor het seizoen 2019 gezwommen worden.
Van 12:45 tot 16:45 uur mag iedereen die in het bezit is van zwemdiploma A, in een Aquabal, over
het water lopen.
Wij hopen iedereen bij de feestelijke opening op zondag 28 april 2019 te mogen verwelkomen.
Het bestuur, bad personeel en alle vrijwilligers van zwembad het Molenbad hopen op een in alle opzichten mooi en zonnig seizoen.

De voorverkoop
De voorverkoop van de zwemabonnementen loopt ook alweer een aantal weken.
Profiteer nu nog 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.
Hoe kunt u voor de voorverkoopprijzen in aanmerking komen ?
Lever een formulier met recente pasfoto/pasfoto’s in en maak vóór 27 april a.s. het totaalbedrag over
op onze rekening onder nr: 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 nummer: 06-53657947,
dan bezorgen wij u een papieren versie.
De inleveradressen staan vermeld op het bestelformulier.

Het Molenbad |

Oosteinderweg 85 |

1687 AB | Wognum | 0229 – 571581

| www.molenbad.nl

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 en vanaf 19:00 uur kunt u ongestoord uw 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- e/o 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.

Borstcrawl voor ouderen ?
Bij voldoende belangstelling willen wij zwemlessen (borstcrawl) voor ouderen organiseren.
Geïnteresseerden kunnen zich melden op info@molenbad.nl
Zodra er zich voldoende geïnteresseerden opgegeven hebben, zullen wij u dat doorgeven en de data
en tijden waarop wij deze zwemlessen zullen organiseren, bekend maken.

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 gesloten.

Zeemeerminnen zwemlessen.
Wendy Meendering gaat in ons zwembad op de zaterdagen of zondagen tussen 10:30 en 11.15 uur
zeemeer-min zwemlessen en een zeemeermincursus geven.
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De zeemeerminzwemlessen zijn op:










Zondag 12 mei
Zondag 19 mei
Zondag 26 mei
Zondag 23 juni
Zondag 30 juni
Zondag 7 juli
Zondag 25 augustus
Zondag 1 september en
Zondag 8 september

De zeemeermincursus is op:




Zaterdag 8 juni
Zaterdag 13 juli en
Zaterdag 17 augustus

Er kunnen ook zeemeermin feestjes aangevraagd worden, die dan buiten de openingstijden van het
zwembad plaats zullen vinden.
Voor nadere informatie kunt u/kan je op de volgende website terecht:
www.zeemeerminzwemschoolwendymeenderingbeets.nl

Rabo sponsoractie.
Op 23 april a.s. gaat de Rabobank Clubkas actie weer van start. Als je lid van de Rabobank bent mag
je 5 stemmen op deelnemende verenigingen uitbrengen.
Verder geldt er een maximum van 2 stemmen per vereniging.
Ook het Molenbad doet weer aan de Rabobank Clubkas Campagne mee.
Vind je het Molenbad een fantastisch of leuk zwembad ?
Laat dit dan blijken door een stem op het Molenbad uit te brengen.
Met de bijdrage die we ontvangen kunnen we het Molenbad nog aantrekkelijker maken.
Voor meer informatie over de Clubkas Campagne verwijzen wij u naar de website van de Rabobank
(www.rabobank.nl/wf) waar u ook uw stemmen kunt uitbrengen.
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat u niet weet wat u met uw 3 resterende stemmen moet doen.
In dit verband merken wij op dat onze secretaris ook voorzitter van Wognum Nicols is en dat hij het
leuk zou vinden wanneer u ook aan deze vereniging zou denken. Ook andere lokale clubs kunnen uw
steun goed gebruiken.
Tenslotte wensen wij u prettige paasdagen en graag tot ziens op het Molenbad.
Bestuur Zwembad het Molenbad
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