
 
  
 
Zuidland, maart 2017 
 
Geachte heer, mevrouw, 
  
Op maandag 1 mei, in de meivakantie, gaat zwembad ‘t Molengors in Zuidland weer open. We gaan het 
tiende seizoen (!) in als vrijwilligersbad. Dit succes is vooral te danken aan onze vrijwilligers. Daar zijn we 
trots op.  
 
Samen het zwembad runnen 
Het gaat goed met ons zwembad, maar de belasting voor onze vrijwilligers is fors. We kunnen daarom 
nog steeds versterking van ons team gebruiken. Vorig jaar hebben we gelukkig meerdere nieuwe 
vrijwilligers mogen begroeten. Het zou geweldig zijn wanneer ook dit seizoen een 10-tal nieuwe, 
enthousiaste vrijwilligers zich aanmelden, die op een vast moment 3 uurtjes per week willen helpen met 
toezichthouden, als EHBO-er of in ’t winkeltje. Ervaring is niet nodig, die krijg je vanzelf en je wordt 
ingewerkt door ervaren vrijwilligers. Natuurlijk lekker tijdens de openingstijden zodat je eigen kinderen 
ook heerlijk kunnen zwemmen. Mocht jij en/of je (klein)kinderen dit jaar (weer) gebruik gaan maken van 
ons bad, bedenk dan wat jij zou kunnen doen. Daarnaast zijn we op zoek naar schilders die het gebouw 
van een nieuwe laag verf kunnen voorzien. Dit is een klus die buiten openingstijden gedaan kan worden. 
Je ziet: er is werk genoeg. Belangstelling? Geef dit dan aan op het bijgevoegde vrijwilligersformulier.  
 
Neem een zwemabonnement 
Ook dit seizoen kun je een abonnement nemen. Daarmee kun je onbeperkt in ons bad komen zwemmen. 
We hebben persoonlijke en gezinsabonnementen. Ga je niet zo vaak zwemmen? Overweeg dan toch 
een abonnement te nemen. Daarmee steun je het zwembad enorm. Via bijgaand bestelformulier kun je 
een abonnement aanvragen. Wij komen de abonnementskaarten vóór de opening van het bad bij je 
brengen. Indien wij de abonnementen niet kunnen bezorgen, dan kun je het abonnement vanaf de dag 
van de opening op het zwembad afhalen. Voor de tarieven zie ommezijde. 
Introducékaart 
Nieuw dit jaar is de invoering van een introducékaart die alléén met het abonnement in de voorverkoop 
kan worden besteld. Met deze kaart kan een persoon die geen abonnement heeft, samen met de 
abonnementhouder, tegen gereduceerd tarief op het bad terecht. Zo kunnen bijvoorbeeld opa en/of oma 
meekomen met hun kleinkind, maar dat geldt ook voor de oppas of een logé. Deze kaart kost € 10,00 en 
geeft 5 keer toegang tot het bad. Bij een gezinsabonnement kunnen twee kaarten en bij een persoonlijk 
abonnement kan één kaart worden aangeschaft. 
 
Wil je profiteren van het voorverkooptarief? Lever dan het bestelformulier uiterlijk op 28 maart in.  
 
Formulieren inleveren 
Het inleveradres voor alle formulieren is: Tandartsenpraktijk Bernisse, Breedstraat 20A in Zuidland. 
 
Helpen met gift of sponsorgeld 
Je kunt ons bad ook helpen met een gift. Dit kan door de bijgevoegde (éénmalige) machtigingskaart in te 
vullen of door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL44RABO0355748703, t.n.v. Stichting 
Zwembad ’t Molengors. Vermeld je naam en adres erbij. Heb je een bedrijf? Dan kun je ons ook 
sponsoren. Bijvoorbeeld met materialen of reclamebordje van je bedrijf bij ons zwembad.  
 
Meer weten? 
Wil je meer weten over de abonnementen, giften, het vrijwilligerswerk? Kijk dan op 
www.zwembadmolengors.nl of stuur een mail naar info@zwembadmolengors.nl. Je kun ook bellen 
met Mariëtte Weeda: 0181-453071.  
 
Als bestuur van Stichting Zwembad ’t Molengors wensen wij iedereen een prachtig zwemseizoen toe. 
Jan Willem Weeda, Sari Overgaauw, Door Butter, Marcel Boot, Tina Oomes en Wim Polderdijk.         



Tarieven       Voorverkoop (t/m 28 maart) Tijdens seizoen 
Gezinsabonnement incl. kinderen t/m 18 jaar         €      140,00  €           155,00 
Persoonlijk abonnement 2 t/m 16 jaar en 65+         €        50,00   €             57,50 
Persoonlijk abonnement 17 tot 65 jaar           €        67,50  €             75,00 
Los toegangsbewijs 2 t/m 16 jaar         €               3,50 
Los toegangsbewijs 17 jaar en ouder       €               4,50 
Dagkaartje 2 t/m 16 jaar         €               6,00 
Dagkaartje 17 jaar en ouder        €               8,00 
Tienbadenkaart 2 t/m 16 jaar en 65+, 11e keer gratis entree    €             30,00 
Tienbadenkaart 17 tot 65 jaar, 11e keer gratis entree     €             40,00 
Introducékaart, gekoppeld aan een abonnement         €        10,00 
 
Openingstijden (onder voorbehoud)       
Het gehele seizoen, weer of geen weer 
Maandag t/m vrijdag    07.00 – 08.30 uur 
Vrijdagavond (vanaf 2 juni)   18.45 – 20.30 uur 
 
Buiten de schoolvakanties 
Maan-, woens- en vrijdag   08.30 – 09.15 uur voor ouders van schoolgaande kinderen 
Maan-, dins-, donder- en vrijdag  15.15 – 17.30 uur vanaf 16 gr. en mooi weer 
Woensdag     14.00 – 17.30 uur vanaf 16 gr. en mooi weer 
Zaterdag en zondag    14.00 – 17.30 uur vanaf 16 gr. en mooi weer 
 
Tijdens de vakanties 
1 mei t/m 8 mei (meivakantie)  14.00 – 17.30 uur vanaf 20 gr. 

15.30 – 16.30 uur van 16 tot 20 gr. 
9 juli t/m 21 augustus (zomervakantie) 
Iedere dag     14.00 – 17.30 uur  
 
Bij heel mooi weer en voldoende bezetting (vrijwilligers) is de intentie om vaker open te gaan,  
met name in de avonduren. 
 
Bijzondere data zoals moederdag, vaderdag, Hemelvaartsdag en 1e en 2e Pinksterdag: zie het 
twitterbericht. 
 
Twitterbericht 
Volg ons op Twitter. Hier houden we je op de hoogte over de actuele openingstijden van die  
dag, activiteiten en bijzonderheden. Deze berichten staan op de website 
www.zwembadmolengors.nl, maar je kunt ons natuurlijk ook volgen op Facebook.  
 
Zwemles 
Voor zwemles verwijzen wij je naar de website www.zwembadmolengors.nl 


