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Beste vrienden van Zwembad Veenhuizen en andere belangstellenden,
Net als andere jaren zitten we ook nu weer in maart volop in de voorbereidingen naar komend
zwemseizoen. Er moet van alles gebeuren voordat we het hek kunnen openen.
Zoals we allemaal weten speelt corona ons nog steeds parten en daarom is het nog niet zeker dat we
het zwembad kunnen openen op de dag die we in gedachten hebben. Maar we hebben goede hoop dat
het allemaal door mag gaan en dat ons seizoen op zaterdagmiddag 8 mei kan beginnen!
Vriendenactie
Normaal gesproken komen we ieder jaar in maart in Veenhuizen
langs de deur om u te vragen of u weer een donatie wilt doen in
het kader van de vriendenactie. Vorig jaar kon dat nog net voordat
de coronamaatrdegelen ingingen, dit jaar hebben we besloten de vriendenactie uitsluitend digitaal te
houden. Dat betekent dat we niet meer bij u langskomen, maar we vragen u uw bijdrage aan ons over te
maken. U vindt ons bankrekeningnummer bovenaan deze nieuwsbrief. Wilt u bij de overschrijving
vermelden dat het om een bijdrage voor de vriendenactie gaat? Wij zijn u dankbaar voor uw deelname,
zonder de (financiële) steun die we krijgen vanuit de bevolking kan ons zwembad niet draaien, we zijn
en blijven een kleinschalig zwembad!
Voorverkoop abonnementen
De ervaring die we vorig jaar hebben opgedaan met de digitale verkoop van abonnementen was zo
goed, dat we dit jaar hebben besloten opnieuw uitsluitend digitaal te gaan. De voorverkoopprijzen zijn
geldig tot 1 mei, daarna gelden de seizoenstarieven. Wilt u abonnementen aanschaffen voor komend
zwemseizoen, stuurt u dan een mailtje met uw gegevens aan: info@zwembadveenhuizen.nl. Het geld
kunt u overmaken ook onze bankrekening (zie het rekeningnummer bovenaan deze nieuwsbrief.
Vermeldt u dan wel even de namen van de abonnementhouders? Na ontvangst van het bedrag op onze
rekening zorgen wij ervoor dat de abonnementen gemaakt worden. U kunt ze dan in de kiosk van het
zwembad ophalen vanaf de openingsdag.

TARIEVEN:
Persoonlijk abonnement

Voorverkoop

In het seizoen

Persoonlijk abonnement
Gezinsabonnement (kinderen t/m 17 jr.)
Gezinsabonnement (kinderen t/m 21 jr.)

€ 70,00
€ 110,00
€ 130,00

€ 90,00
€ 130,00
€ 150,00

Overige kaarten:
Dagkaart
Avondkaart
10-badenkaart voor overdag
10-badenkaart voor ’s avonds

Peildatum voor
bepaling va
leeftijd van
jeugd:
1 mei 2021

€ 5,00 p.p.
€ 2,50 p.p.
€ 40,00 (overdraagbaar)
€ 20,00 (overdraagbaar)

Openingstijden:

Opening:
Sluiting:

’s middags:

’s avonds:

—9.00 – 11.00 uur
9.00 – 11.00 uur
9.00 – 11.00 uur
9.00 – 11.00 uur
9.00 – 11.00 uur
—-

13.30 – 17.30 uur
13.30 – 17.30 uur
13.30 – 17.30 uur
13.30 – 17.30 uur
13.30 – 17.30 uur
13.30 – 17.30 uur
13.30 – 17.30 uur

19.00 – 20.30 uur
19.00 – 20.30 uur
19.00 – 20.30 uur
19.00 – 20.30 uur
19.00 – 20.30 uur
-—
—-

zaterdag 8 mei om 13.30 uur.
zondag 12 september (hondenzwemmen)
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’s morgens:

In de wintermaanden hebben we ook niet stil gezeten. Zo heeft de klusploeg de hele kiosk prachtig
geverfd, het ziet er allemaal weer tiptop uit! Ook zijn er vaste banken gemaakt in ons paviljoen, die
voorzien zijn van fris gekleurde kussens. Gaat u daar na het zwemmen rustig zitten om even te
ontspannen en/of een kopje koffie te drinken, daar is ons paviljoen uitermate geschikt voor!
NL-doet en kluszaterdagen
Wellicht weet u dat wij ieder jaar meedoen met NL-doet, de actie van het
Oranjefonds. Tijdens deze dag, die normaal altijd ongeveer half maart
plaatsvindt, bereiden we ons voor op het nieuwe seizoen. We poetsen, boenen,
ruimen op, maken schoon en doen allerlei klussen die nodig zijn om het bad
netjes en schoon te krijgen, zodat we bij de opening begin mei klaar zijn om
gasten te ontvangen.
In verband met de coronamaatregelen heeft het Oranjefonds besloten om
NL-doet uit te stellen tot 28 en 29 mei. Als alles goed gaat is ons zwembad dan
al een aantal weken geopend.
Kunt u ons dan niet meer helpen? Zeker wel!
U bent van harte welkom op de kluszaterdagen. Vanaf zaterdag
3 april zijn we wekelijks weer van 9.00-12.00 uur in de weer met
allerhande klussen. Uw hulp wordt daarbij erg op prijs gesteld,
vele handen maken licht werk! Zonder vrijwilligers op die
zaterdagochtenden komt alle werk op het bordje van een paar
mensen… Komt u ons helpen?
Coronaproof en wij zorgen voor lekkere koffie en thee.

Kluszaterdagen

Toezichthouders
We hebben weer een paar nieuwe toezichthouders toegevoegd aan het team.
Dit seizoen bestaat het team uit zeven mensen en dat worden er misschien nog wel acht.
Wietse, Elisa, Evelyn, Danny, Gabriëlle, Hans en Charlotte zullen ervoor zorgen dat u gastvrij wordt
ontvangen en veilig kunt komen zwemmen.
Het was wederom niet gemakkelijk om personeel te vinden, maar gelukkig is dat toch weer gelukt!
Acties
De Poiesz jeugdsponsoractie is weer gestart en wij mogen wederom meedoen
met de actie in de supermarkt in Norg. Bij het doen van boodschappen ontvangt u
sponsormuntjes, die u in een van de kokers kunt doen. De vereniging/club die de
meeste muntjes heeft gespaard ontvangt het hoogste sponsorbedrag voor de club.
U doet uw muntjes toch ook in de koker van ons zwembad?
Ontvangt u muntjes in een andere Poiesz vestiging en gunt u ze wel aan ons?
Neemt ze dan mee en lever ze in bij een van de bestuursleden (bv. in de
brievenbus op de Broeninger erf 15). Wij zorgen er dan voor dat de muntjes in de
juiste koker in Norg worden gedaan.
Voorlopig staan we bovenaan en zeer regelmatig plaatsen we een update op onze
Facebookpagina, zodat u kunt volgen hoe de actie voor ons verloopt.

Wij gaan weer snel verder met de voorbereidingen voor een heerlijk zwemseizoen in Openluchtbad
Veenhuizen!
Volg ons ook op Facebook en www.zwembadveenhuizen.nl
Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,

Hetty Koning, secretaris

