Nieuwsbrief het Molenbad (1)

Maart 2021

Een nieuw seizoen.
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels gestart en er wordt op diverse plekken al weer
hard gewerkt om e.e.a. vlekkeloos te laten verlopen.
De opening van het zwembad staat gepland voor zondag 2 mei en de sluiting voor zondag 12 september.
Wanneer het coronavirus geen roet in het eten gooit, kunnen op 2 mei van 12.00 de eerste baantjes gezwommen worden met na afloop een lekker bakje koffie of thee.
Op dit moment is nog niet bekend welke eventuele corona-restricties er tijdens de opening van toepassing zullen zijn.
Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen in deze nauwlettend volgen, u op de hoogte houden en onze roosters
en activiteiten daarop afstemmen.
Onze schoonmaakdag staat gepland voor zaterdag 17 april a.s.
Wij beginnen om 8.30 uur met een kopje koffie met wat lekkers en om 9.00 uur met schoonmaken.
Vele handen maken licht werk en wij roepen u dan ook op om ons op 17 april a.s. te komen helpen en dit
vooraf door te geven aan info@molenbad.nl.
Uiteraard kan deze schoonmaakdag alleen doorgaan als de corona-regelgeving dit mogelijk maakt.
Ook in deze zullen wij de ontwikkelingen nauwlettend volgen en u op de hoogte houden.
Zo nodig zullen wij extra nieuwsbrieven uitgeven en ook zullen wij u, d.m.v. onze website, op de hoogte houden.
Zoals ieder jaar wordt er voor alle kinderen, die kleuren leuk vinden, een kleurwedstrijd georganiseerd.
De kleurplaat is te downloaden op www.molenbad.nl.
Print de kleurplaat uit, kleur deze zo mooi mogelijk in en lever hem uiterlijk 2 mei a.s. in bij een van de
volgende adressen:
Wendy
Sandra
Tom

Wijzendhoek 3 te Nibbixwoud
Klaverweide 78 te Nibbixwoud
Sint Agneslaan 49 te Wognum

Vergeet niet je naam, geboortedatum en telefoonnummer op de kleurplaat te vermelden.
Tijdens de openingsdag op 2 mei worden er uit de ingeleverde kleurplaten 3 winnaars gekozen.

De voorverkoop
De voorverkoop van de zwemabonnementen is ook weer gestart.
Profiteer van de voordelige voorverkoopprijzen.
Een basis familiejaarabonnement kost in de voorverkoop € 128,-- in plaats van € 142,--.
Voor een persoonlijk abonnement betaalt u in de voorverkoop € 64,-- in plaats van € 71,--.
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In de onderstaande tabel zijn alle tarieven verwerkt.

Los kaartje
Avondkaartje
10-badenkaart
Gezinsabonnement
Extra kind abonnement
Persoonlijk abonnement
Duplicaat abonnement
Zwemles
Diploma zwemmen

Tarieven 2021.
Voorverkoop
Seizoen
€
4,50
€
2,90
€
40,50
€
128,00
€
142,00
€
22,50
€
25,00
€
64,00
€
71,00
€
8,00
€
95,00
€
12,50

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 inschrijfformulier met recente pasfoto/pasfoto’s in en maak vóór 24 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 en is ook bij deze nieuwsbrief gevoegd.
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 inschrijfformulier.
N.B.:
1. De voorverkoopprijs geldt alleen wanneer vóór 24 april 2021 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. Bij de leskaart is een gezins- of persoonlijk abonnement verplicht ! De lessen duren een half uur en
worden gegeven op de dinsdag en de vrijdag tussen 17.00 uur en 19.00 uur (onder voorbehoud).
Kinderen die geboren zijn in 2015 of eerder mogen deelnemen aan de zwemlessen.
Verder willen wij in deze nog opmerken dat wij het op prijs stellen wanneer er zoveel mogelijk gepind wordt.
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De 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 m.b.t. het bestellen van een abonnement kunt u terugvinden op het inschrijfformulier.
Zoals hiervoor reeds opgemerkt kunt u deze downloaden van www.molenbad.nl en treft u het ook bij deze
nieuwsbrief aan.
Bestelde abonnementen kunnen vanaf 2 mei 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 richting de gemeente Medemblik aantonen.
Wij hopen u dan ook dit jaar weer als abonnementhouder op het Molenbad te mogen begroeten.

Zwemlessen in het Molenbad
Dit jaar kunnen er zwemlessen worden gevolgd voor de ENVOZ zwem A – B - C, zwemvaardigheidsdiploma's
en bij voldoende deelname ook voor snorkel- en survivaldiploma’s.
Een leskaart, exclusief entree kost slechts € 95,-- .
Hiervoor krijgt uw kind gedurende 4 maanden, 2 maal per week een half uur les.
De lessen worden vanaf 11 mei gegeven op de dins- en vrijdagen tussen 17.00 en 19.00 uur.
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.
Verder zullen wij op deze avonden (van 18.30 tot 19.00 uur), bij voldoende deelname, ook starten met zwemlessen voor het ENVOZ diploma afstand-zwemmen met technieken wedstrijdzwemmen.
Deze zwemlessen hebben wij niet eerder aangeboden en belangstellenden kunnen zich ook hiervoor opgeven.
Het is altijd mogelijk dat de aangegeven tijden wijzigen en wij verzoeken u dan ook om onze website, voor de
exacte aanvangstijden van de zwemlessen, te raadplegen.
Bij de leskaart is een gezins- of persoonlijk abonnement verplicht !
Kinderen die geboren zijn in 2015 of eerder mogen deelnemen aan de zwemlessen.
Een inschrijfformulier voor de zwemlessen kunt u downloaden van onze website www.molenbad.nl en is als
bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.
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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 willen komen versterken.
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 !
Voor je aan de slag gaat krijg je de nodige uitleg en ondersteuning. Aanmelden kan bij Chyla Bot, telefoon 0650277989 of door het sturen van een mailtje naar vrijwilligers@molenbad.nl
Voor nieuwe en bestaande vrijwilligers zal er nog een voorlichtingsavond 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 !!!

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 2021
Opening van het seizoen: zondag 2 mei 2021.
Sluiting van het seizoen: zondag 12 september 2021.
Maandag tot en met vrijdag
: 12.00 – 20.00 uur
Zaterdag, zondag en zon- en feestdagen
: 12.00 – 17.00 uur
Op de dins- en vrijdagen is het bad tussen 17.00 en 19.00 uur, i.v.m. zwemlessen (onder voorbehoud), gesloten.
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Tenslotte
Op dit moment is niet te voorzien hoe de corona-crisis zich verder zal ontwikkelen en welke maatregelen er
verder door de overheid genomen zullen worden.
Wel is duidelijk dat de gezondheid van onze zwembadgasten voorop staat en dat wij alle adviezen van de overheid in deze zullen opvolgen.
Op basis hiervan is het mogelijk dat wij de opening en de eerste activiteiten zullen moeten uitstellen.
Wanneer daar aanleiding toe is zullen wij u, door middel van nieuwe nieuwsbrieven, informeren.
Wij hopen dat de corona-crisis snel bedwongen zal worden en wensen u een mooi zwemseizoen.
Bestuur Stichting het Molenbad
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