Nieuwsbrief Waal- en Weidebad Heerjansdam

•

nr. 20

•

voorjaar 2017

Kom ook in 2017 weer zwemmen
in het Waal en Weidebad!
Op vrijdag 5 mei 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 een oproep om het zwembad financieel te steunen.
Alvast veel zwemplezier!
Graag tot ziens! Het bestuur van de stichting Waal- en Weidebad Heerjansdam

Word vriend van het Waal- en Weidebad!
In het najaar 2016 deden wij een oproep
voor financiele steun voor het buitenbad van
Heerjansdam. Wij willen de tientallen
‘vrienden van het Waal- en Weidebad” hartelijk bedanken voor hun financiele bijdrage!
We zijn er daarmee nog niet dus wilt U ook
een vriend worden? Dan kunt U uw donatie
van minimaal 5 euro overmaken op rekeningnummer NL36RABO0305480731 t.n.v.
Waal- en Weidebad onder vermelding van
‘Vrienden van’. Bij een gift van 25 euro of
meer kunt u bovendien een naamsvermelding
in het zwembad krijgen.
Ook voor bedrijven
Ook bedrijven vragen wij ons te helpen door
middel van sponsoring. Het Waal- en Weide-

openingstijden 2017
Het Waal- en Weidebad wordt dit seizoen
geopend op vrijdag 5 mei om 10.00 uur
en sluit op zondag 27 augustus om 17.30
uur.
De openingstijden zijn als volgt:
• in de weekenden en op feestdagen
(van 5 mei t/m 27 augustus):
		 van 10.00 tot 17.30 uur.
• Door de week (8 mei t/m 30 juni)
van 12.00 tot 17.30 uur

bad stelt daartoe o.a. banners ter beschikking die tijdens het seizoen goed zichtbaar
langs het bad zullen hangen. Wilt u met
ons deze of andere sponsormogelijkheden
bespreken? Mail ons. Het stichtingbestuur zit
er klaar voor:
waalenweidebad@gmail.com

• vanaf zaterdag 1 juli t/m zondag
27 augustus: elke dag van 10.00
		 tot 17.30 uur.
• VOORVERKOOP - 2 WEKEN
		 van 5 mei t/m 19 mei

Hellinga & Hellinga Advocaten - Ook wij zijn vriend van het Waal- en Weidebad!
Ik ben geboren als Kitty van Dijk en heb
mijn hele jeugd bij mijn ouders (Arie en
Nel) op de Grondzeiler in Heerjansdam
gewoond. In de zomer heb ik heel wat
uurtjes doorgebracht in het zwembad.
Altijd dikke pret. Zelfs bij slecht weer was
ik soms in het zwembad te vinden, omdat
mijn moeder destijds in het zwembad
werkte.
Inmiddels ben ik getrouwd en heet ik Kitty
Hellinga. Het dorp heb ik verlaten. Samen
met mijn 6-jarige dochter (Isabel) en mijn
man (Jelle) woon ik nu in Capelle aan den
IJssel in de wijk Fascinatio (nabij de Van
Brienenoordbrug).

Jelle en ik zijn beide advocaat en hebben
samen een kantoor, dat heet (heel toepasselijk) Hellinga & Hellinga Advocaten.
Wij houden thuis kantoor. Toen ik via mijn
moeder vernam dat het zwembad op zoek
was naar sponsoren, hoefde ik niet lang na
te denken. Met ingang van dit jaar zijn wij
dan ook één van de trotse sponsoren van
het zwembad!
Wellicht kunnen wij u ook iets voor u
betekenen.

Wij zijn bereikbaar op 06-15248672
(Kitty) en 06-46876791 (Jelle), ook in de
avonduren en het weekend.

Dus heeft u een (juridisch) geschil of advies
nodig (over een mogelijk geschil), bel dan
gerust. Het eerste (telefoon)gesprek is altijd
vrijblijvend en kosteloos.

In deze Nieuwsbrief o.a. de volgende onderwerpen:
• Wat kost een kaartje? • Onze openingstijden • Oproep “Word vriend van het Waal-en Weidebad”!

Moeders en vaders

Woensdagavond zwemmen voor alle leeftijden
bij een buitentemperatuur van 20 graden om 19.00 uur!

Geen zwemdiploma?
Zwembandjes verplicht!
Veiligheid staat bij ons hoog in het
vaandel. Daarom geldt als één van
onze huisregels het volgende: iedereen
die niet over een geldig zwemdiploma
beschikt, is verplicht om zwembandjes (vleugeltjes) te dragen. Onze toezichthouders zijn altijd bevoegd om,
bij twijfel of in gevaarlijke situaties,
zwemmers naar het ondiepe gedeelte
van ons bad te sturen. Wij rekenen op
uw begrip!

Vrijwilligers gezocht!!
Bij drukbezochte zonnige dagen doen
wij graag een beroep op diegene die
een paar uurtjes wil meewerken in het
winkeltje. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Lia Bijlsma, tel.
(078) 677 14 78 of 677 23 40.
U weet het ongetwijfeld maar om
eventuele misverstanden te voorkomen,
melden we het toch nog maar even:
10-badenkaarten uit 2016 en vorige jaren
zijn NIET meer geldig.
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
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

Drukke dag gehad, thuis of op werk? Veel
meegemaakt op school en even zin om
’s avonds sportief bezig te zijn? Kom lekker
zwemmen! Ook dit seizoen is bij een buitentemperatuur van 20 graden het Waal- en
Weidebad op woensdagavond voor iedereen een uur extra geopend van 19 .00 tot

20.00 uur. Heeft u een abonnement? Dan
kunt u gratis komen zwemmen op deze
avond. Andere bezoekers kunnen een enkelbadkaartje kopen of met hun 10-badenkaart
toegang tot het bad krijgen.
Prijs: € 2,- toegang gratis voor abonnementhouders.

Sportief zwemplezier • Banen zwemmen ‘s avonds
In de avond een baantje zwemmen is voor
velen een fijne manier om even te ontspannen. Dus kunt u op dinsdag en donderdag
tussen 19.00 uur en 20.00 uur lekker bij
ons banen komen zwemmen. Iedereen van
16 jaar en ouder is dan welkom.
Let op: het is niet de bedoeling dat u deze
avonden komt pootje baden of (in of om
het bad) wat spelen met de kinderen. Dat
kunt u doen op een warme woensdag-

avond. Op dinsdag en donderdagavond
is banen zwemmen het motto!
Wanneer? Iedere dinsdagavond en donderdagavond, vanaf 9 mei t/m 24 augustus.
Hoe laat? Van 19.00 tot 20.00 uur
Voor wie? Iedere geïnteresseerde vanaf
16 jaar.
Prijs: € 2,- toegang gratis voor abonnementhouders.

Wat kost een kaartje?
NIEUW: de voorverkoop (5 t/m 19 mei)
duurt nu 2 weken!
Prijzen in de voorverkoopperiode
(van 5 t/m 19 mei)
• abonnement tot 16 jaar:
€ 39,50
• abonnement vanaf 16 jaar: € 44,50
• Partner-abonnement (*):
€ 64,50
• 10 - badenkaart:
€ 36,00
• Los kaartje (vanaf 2 jaar):
€ 4,00
Prijzen na de voorverkoopperiode
(van 20 mei tot en met 27 augustus):
• abonnement tot 16 jaar:
€ 49,50
• abonnement vanaf 16 jaar: € 55,00
• Partner-abonnement (*):
€ 77,50
• 10 - badenkaart:
€ 36,00
• 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 (5 t/m 19
mei 2017) te kopen!
(*) 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.
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.
(**) Abonnementhouders mogen op
vertoon van hun abonnement ’s avonds
gratis zwemmen (tijdens de uren dat het
bad is opengesteld: dinsdag en donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur en bij
20 graden om 19.00 uur op woensdagavond tot 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 dan ook altijd bevoegd om het
zwembad wegens slechte weersomstandigheden te sluiten. Het bad wordt zeker gesloten wanneer de buitentemperatuur lager dan 15 graden Celsius bedraagt. Twijfelt u of het bad geopend
is? Bel even: (078) 677 1478 of bezoek onze website www.waalenweidebad.nl.

Bezoek www.waalenweidebad.nl. Zo blijft u het snelst op de hoogte!

