Beste vrienden van Zwembad Veenhuizen
en andere belangstellenden,
Rek.no. NL51RABO0347222277 t.n.v.
In de voorbereiding op het komende zwemseizoen zijn
Stichting Zwembad Veenhuizen
we alweer heel druk bezig. Maar eerst nog even kort
terugkijken op het einde van 2017…
Op zondag 26 november hielden we een soepactie
tijdens het 1818-feest van Maallust.
Het weer was die dag slecht, maar toch was er
een mooie opbrengst. Doordat het Nationale Ouderenfonds ons een subsidie verstrekte
kwam de opbrengst uiteindelijk uit op ruim € 1000,- !
U ziet, wij proberen op allerlei manieren subsidie te verkrijgen, en omdat ouderen voor ons
een hele belangrijke doelgroep zijn, is het ons gelukt deze subsidie binnen te halen.
Het geld dat we bijeengebracht hebben zullen we direct gaan inzetten voor een verlengde
openingstijd in de ochtenden. Vorig jaar waren we ’s morgens geopend van 9.00-10.30,
maar dit jaar zullen we ’s morgens tot 11.00 uur open zijn. Dat geeft de steeds groter
wordende groep senioren de tijd om rustig hun baantjes te trekken.
In de komende maand zullen er een aantal activiteiten plaatsvinden. Zo beginnen we op
vrijdag 9 en zaterdag 10 maart met de actie NL-doet, waarin we het zwembad weer gaan
schoonmaken en opruimen. Allerlei zaken moeten weer bijgewerkt worden. Komt u ons
helpen op zaterdag 10 maart? We zijn er van 9.00-15.00 uur en zorgen voor een heerlijke
lunch.
Samen willen we deze klus heel graag klaren! U kunt zich aanmelden via www.nldoet.nl
Via Facebook heeft u het vast al gezien, wij zijn heel druk met een aantal
supermarktacties:
1. Tot en met 8 april loopt de Poiesz jeugdsponsoractie. De
sponsormunten die u bij boodschappen ontvangt in de supermarkt in
Norg zien wij heel graag in onze koker verdwijnen. Maar als u bij een
ander filiaal boodschappen doet, ontvangen wij ook graag uw munten.
Dit kan ons een heel mooi sponsorbedrag opleveren!
2. Bij Albert Heijn in Oosterwolde kunt u VZ-zegels sparen.
Wanneer u de helft van een volle kaart (met 5 zegels) bij
ons inlevert, ontvangen wij € 1,- van deze winkel.
Wij houden ons aanbevolen!
3. Mocht u uw boodschappen doen bij de Coop in Norg, dan
kunt u uw
statiegeldbon doneren aan een goed doel. De Coop verdubbelt dit bedrag. Wij zijn
aangemeld en doen mee, dus hopen we op uw medewerking!
Eerder al kon u lezen dat ons bad helemaal rookvrij is vanaf dit seizoen. Dat
houdt in dat erop toegezien zal worden dat er noch op het terras, noch op de
zonneweide gerookt zal worden. Zwemmen staat voor beweging, plezier en
een gezonde leefstijl en daar past een rookvrij openluchtbad uitstekend bij.
Onze voorzitter, Freddie van der Beek, is geïnterviewd door het Longfonds.
Dit interview zullen ze gaan gebruiken in hun campagne om nog meer
accommodaties over te halen om roodvrij te worden.
De jaarlijkse vriendenactie zal dit jaar worden gehouden van 13-24 maart. Het tarief van
de vriendenactie is nog steeds € 15,-. Bestuur en vrijwilligers komen in Veenhuizen bij u
thuis langs, maar u kunt het bedrag ook per bank overmaken. Wanneer u uw adres op het
bankafschrift vermeldt, bezorgen we de vriendenkaart bij u thuis, maar u kunt het ook
afhalen in het zwembad. En natuurlijk zijn wij ook heel blij met Vrienden van buiten
Veenhuizen!

Nieuw dit jaar is dat we op zaterdagmorgen 26 mei een inloopochtend, speciaal voor onze
Vrienden, willen houden. Onder het genot van een kop koffie met iets lekkers praten we u
graag bij over allerlei zaken die ons zwembad betreffen. Zo willen we deze groep, die voor
ons zo belangrijk is, nog meer aan ons binden.
Op woensdagavond 21 maart, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, zullen we van
18.00-20.00 uur de voorverkoop van abonnementen houden. U kunt dan ook uw
kinderen aanmelden voor de zwemlessen. Net als vorig jaar gaan we proberen zoveel
mogelijk lessen aan te bieden. De tarieven voor abonnementen die gedurende het seizoen
worden gekocht hebben we iets omhoog moeten halen, in de voorverkoop blijft de prijs dit
jaar gelijk:
voorverkoop in seizoen
Persoonlijk abonnement
€ 60,€ 85,Gezinsabonnement t/m 17 jaar
€ 100,€ 125,Gezinsabonnement t/m 21 jaar
€ 120,€ 145,Zwemlessen:
Diploma A (2 x p.wk. – abonn. verplicht) € 80,Overige diploma’s (1 x p.wk. – abonn.verpl.)
€ 50,-

Kunt u niet op deze avond, maar wilt u toch in de voorverkoop een abonnement kopen,
dan kunt u het verschuldigde bedrag vóór 1 april ook per bank overmaken. Daarna gelden
de seizoensprijzen. Wilt u duidelijk vermelden op wiens naam de abonnementen moeten
staan en voor welke zwemlessen u zich aanmeldt. Als u uw adres op het bankafschrift
vermeldt, worden de abonnementen bij u thuisbezorgd.
Op deze avond kunt u zich ook aanmelden als Vriend van Zwembad Veenhuizen.
En dan de openings- en sluitingsdatum van het zwembad. Omdat we al een aantal keren
gestart zijn met lage temperaturen en slecht weer hebben we besloten dat we dit jaar de
opening zullen laten plaatsvinden op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei. Dat betekent
tevens dat we heel vroeg op de dag, om 7.00 uur, met dauwzwemmen starten. Het
centje duiken voor de jeugd komt daarmee te vervallen, maar voor € 5,- kunnen zij wel
deelnemen aan een heerlijk ontbijtje. Het is weer eens wat anders…!
Wilt u meedoen met het dauwzwemmen, laat u dit dan even weten tijdens de
voorverkoop?
Wij kunnen dan zorgen dat er voldoende ontbijt is voor iedereen.
Tenslotte sluiten we het bad dit jaar op zondag 9 september weer met het
hondenzwemmen.
Openingstijden:

’s morgens:
9.00 – 11.00 uur
=0,5 uur langer dan in 2017
’s middags: 14.30 – 17.30 uur (17.15 uur uit het water)
=0,5 uur eerder open dan
in 2017
’s avonds:
19.00 – 20.30 uur (20.15 uur uit het water)
=gelijk aan 2017
Bij hele slechte weersomstandigheden behouden we ons het recht voor om in september
andere openingstijden aan te houden, of het bad geheel te sluiten.

We zien u weer graag in Zwembad Veenhuizen!
Volg ons ook op Facebook en www.zwembadveenhuizen.nl
Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,
Hetty Koning, secretaris.

