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Kom ook in 2016 weer zwemmen
in het Waal en Weidebad!
Op zaterdag 30 april opent het openluchtzwembad van Heerjansdam haar poorten
voor het nieuwe zwemseizoen. In de daaropvolgende vier maanden kunt u volop
genieten van het zwembad, de speelweide en het snoep van het winkeltje.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de openingstijden, toegangsprijzen en
alle mogelijkheden om te komen zwemmen.
Alvast veel zwemplezier!
Het bestuur van de stichting Waal- en Weidebad Heerjansdam

Dit zijn onze openingstijden

Seizoen 2016
Het seizoen 2016 van het Waal- en
Weidebad start op zaterdag 30 april

Kom te voet, per fiets,
brommer, auto of met
de bus nummer 717!

2016 vanaf 10.00 uur. Het zwembad sluit
op zondag 28 augustus 2016. Voor
actuele openingstijden kunt u altijd de

Bij het Waal- en Weidebad is voldoende
gratis parkeergelegenheid. Voor fietsen, steppen en brommers is er plek gereserveerd bij
de ingang. Plaats uw fiets, brommer of step
a.u.b. in de rekken!
De parkeerplaats voor de auto wordt op de
molenweg met borden aangegeven. Vanaf de
parkeerplaats kunt u in enkele minuten de aangegeven voetgangersroute volgen tot aan de
ingang van het zwembad.
Wist u dat wij tijdens het zwemseizoen een
bushalte voor de deur hebben? Bus 717 stopt
vlakbij de ingang van ons zwembad! De buslijn is een verbinding tussen de NS stations
van Barendrecht en Zwijndrecht. Kijk voor actuele routetijden op 9292ov.nl.

website raadplegen www.waalenweidebad.nl of twitter via @waalenweidebad.
De openingstijden zijn als volgt:
• vanaf  2 mei t/m 24 juni: van
		 12.00 uur tot 17.30 uur
• in de weekenden en op feestdagen
(van 30 april t/m 28 augustus):
		 van 10.00 uur tot 17.30 uur
• vanaf zaterdag 25 juni t/m zondag
		 28 augustus: elke dag van 10.00 uur
		 tot 17.30 uur.

Op zaterdag 30 april
start de voorverkoop!

Vrijwilligers
gezocht

Moeders en vaders
opgelet:

Het zwemseizoen van 2016 start op
30 april! De voorverkoopperiode begint
ook op 30 april en duurt tot en met
31 mei.

We zijn op zoek naar iemand die het leuk
vindt om als vrijwilliger actief te zijn in het
winkeltje van het zwembad. Bij drukbezochte zonnige dagen doen wij graag een
beroep op diegene die een paar uurtjes
wil meewerken in het winkeltje.
Meer informatie of aanmelden als
vrijwilliger? Dat kan via Lia Bijlsma,
tel (078) 677 14 78 of 677 23 40.

alle moeders krijgen

Zorgt u bij het aanschaffen van een abonnement voor een recente pasfoto? Abonnementen dienen ter plekke te worden betaald. Er is een pinautomaat.

In deze Nieuwsbrief o.a. de volgende onderwerpen:
• Wat kost een kaartje? • Onze openingstijden • Vrijwilligers gezocht!

een dag gratis entree
op moederdag!
Op vaderdag geldt
dat natuurlijk voor
alle vaders.

Kom avondzwemmen
na een dag hard werken!
Er is toch niets fijner dan alle zorgen van de
dag van u af te spoelen, letterlijk en figuurlijk?

De 10-badenkaarten

Iedere dinsdag- en donderdagavond kan dat

uit 2015 en vorige

bij ons in het zwembad! Van 3 mei tot en
met 25 augustus 2016 kunt u tussen 19.00
en 20.00 uur een uur lang baantjes komen

jaren zijn dit jaar
NIET meer geldig.

zwemmen. Voor iedereen vanaf 16 jaar.
Bezoekers van ALLE leeftijden zijn welkom om op woensdagavond te komen zwemmen.
Lekker nog even op de banden of van de glijbaan. Met een abonnement is zwemmen gratis
op deze avonden. Iedere woensdagavond is iedereen welkom om een uurtje te komen
zwemmen! Op woensdagavond is het bad open tussen 19.00 en 20.00 uur van 11 mei
tot en met 24 augustus 2016.
Voor deze avonden kost een los kaartje slechts 2,- euro en op vertoon van uw abonnement
is banenzwemmen ’s avonds zelfs gratis! U kunt ook toegang krijgen met uw 10-badenkaart.

Wat kost een kaartje?
Meer weten?
Benieuwd naar de watertemperatuur van het zwembad
of de actuele openingstijden?
Bezoek onze website
www.waalenweidebad.nl
of volg ons op twitter en
facebook. Zo blijft u het snelst
op de hoogte!
Stichting Waal- en Weidebad
Heerjansdam
Postbus 29
2995 ZG Heerjansdam
Telefoon: (078) 677 1478
Het stichtingsbestuur bestaat uit de
volgende personen (in alfabetische volgorde):
Hans Bezemer
Jan van Bochove
Kors van Bruinisse
Rianne Gulden
Marjolein Swinkels
Marie-Francine Veldman
Colofon:
Stichting Waal- en Weidebad Heerjansdam
Postbus 29 • 2995 ZG Heerjansdam
Teksten Nieuwsbrief: stichtingsbestuur
Vormgeving: Caroline van Duivenbode
Drukkerij: BAS Grafische producties

Hoera! De tarieven zijn nog net zo laag
als vorig jaar. Zo kunt u al de hele dag
komen zwemmen voor maar 4,- euro. In de
voorverkoopperiode profiteert u van een
aantrekkelijke korting.

(*) Het Partner-abonnement geeft aan
twee personen gedurende één seizoen
onbeperkt toegang tot het Waal- en Weidebad. De tweede persoon krijgt dus een
heel abonnement voor de halve prijs.

Prijzen in de voorverkoopperiode
(van 30 april t/m 31 mei)
• abonnement tot 16 jaar:
€ 39,50
• abonnement vanaf 16 jaar: € 44,50
• Partner-abonnement (*):
€ 64,50
• 10 - badenkaart:
€ 31,00
• Los kaartje (vanaf 2 jaar):
€ 4,00

De voorwaarden bij dit abonnement zijn:
• de betreffende partners moeten gehuwd
danwel samenwonend zijn en woonachtig op hetzelfde adres (dit adres wordt op
het abonnement vermeld);
• dit abonnement geldt niet voor een ouder
en een kind samen;
• beide personen moeten een pasfoto aanleveren die op het abonnement wordt
geplakt.

Prijzen na de voorverkoopperiode
(van 1 juni t/m zondag 28 augustus):
• abonnement tot 16 jaar:
€ 49,50
• abonnement vanaf 16 jaar: € 55,00
• Partner-abonnement (*):
€ 77,50
• 10 - badenkaart:
€ 31,00
• Los kaartje (vanaf 2 jaar):
€ 4,00
Avondbanenzwemmen (**):
Losse entree: € 2,00 of gratis met abonnement. Het blijft extra voordelig om uw abonnement in de voorverkoopperiode
(30 april t/m 31 mei) te kopen!

(**) Abonnementhouders mogen op vertoon van hun abonnement ’s avonds gratis
zwemmen (tijdens de uren dat het bad is
opengesteld: dinsdag, woensdag en donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur).

U kunt bij ons pinnen
én contant betalen!

Lager dan 15 graden Celcius....
Het Waal- en Weidebad Heerjansdam is een buitenbad. Dat betekent dat wij afhankelijk
zijn van de weersomstandigheden. De leiding van het zwembad is bevoegd om het zwembad wegens slechte weersomstandigheden te sluiten. Het bad wordt in ieder geval gesloten
wanneer de buitentemperatuur lager dan 15 graden Celsius bedraagt.

Bezoek onze website of volg ons op twitter via
@waalenweidebad. Zo blijft u het snelst op de hoogte!

