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Stichting Zwembad Abbekerk

Rabobank
Clubkas
Campagne:

28 april tot 7 september geopend

Wat biedt De Spetter?
• Heerlijk verwarmd water
• Twee glijbanen
• Hoge (3,5 meter) en lage duikplank
• Gezellige kiosk met pin
• Deskundige leiding en cameratoezicht
• Gratis wifi
• Ruime beschutte lig- en speelweide
met airtrampo
• 2 tafeltennistafels
• Apart peuterbad
• Iedere 1e woensdag van de maand ‘stuivertjeduiken’
• Prachtig aangelegd terras met stoelen aan de rand van
het zwembad
• Zwemvierdaagse en WK Bommetje.
Voor actuele dagen zie de website:

www.zwembaddespetter.nl en op

* airtrampo * PIN * gratis wifi
zwemlessen
De zwemlessen worden gegeven op basis van het nationale                       
Zwem-ABC. De zwemlessen zullen ook dit seizoen weer 2x per
week plaatsvinden. De zwemlesdagen moeten nog worden bepaald.
Tijd: 17.00-19.00 uur. De duur van de les is een half uur.
Zwemlessen kunnen worden gevolgd door kinderen die in
het seizoen voor 1 oktober 6 jaar worden of ouder zijn.
Opgave voor zwemles kan tot 28 april 2019!!!!
In de zomervakantie zijn de zwemlessen in de ochtend!!
Bij voldoende belangstelling wordt ook snorkelles en zwemvaardigheidles 1&2 gegeven voor degene die ABC heeft.
Speelles is voor 5 jarigen bij voldoende belangstelling.
Bij zwemles hoort een geldig entreebewijs/abonnement.
Aanvang zwemlessen
De lessen starten in week 19. U ontvangt tijdig bericht over het
juiste tijdstip. Tijdens de zwemlessen is een deel van het diepe en
ondiepe bad voor andere zwemmers buiten gebruik.
donateurs
U kunt geen gebruik maken van het zwembad maar u vindt het
belangrijk dat Abbekerk haar fraaie, gezellige zwembad blijft
behouden? Word dan donateur! U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken naar rek.nr. NL10 RABO 033.30.12.321 t.n.v.
Stichting Zwembad Abbekerk.
Activiteiten
Wilt u kennismaken met de duiksport, informeer dan bij het badpersoneel of de duikvereniging Active Diving Mola Mola. Zij zijn iedere zaterdagochtend op het zwembad aanwezig.
Info: www.activediving.nl of 0229203368.

Breng uw stem uit
en steun De Spetter
Ga naar: www.rabobank.nl/leden

Elke zondagmiddag van 12.00-13.00 uur mogen kinderen zonder diploma onder toezicht van hun ouders/verzorgers met drijfmiddelen
in het diepe bad.

De Spetter – Essenlaan 3 Abbekerk
0229 - 581866
www.zwembaddespetter.nl
Secr.: D. de Boer – 0229 - 583023
secr.despetter@gmail.com
Postadres:Veldbies 1 – 1657 KG Abbekerk

------De abonnementen zijn ook geldig in:
het Zwembad Midwoud, het Molenbad Nibbixwoud,
’t Ploetertje Sijbekarspel en De Weid Andijk

BUITEN SCHOOLSE
OPVANG

ABBEKERK
Voor info en/of
aanmelden
Kijk op www.bsocatootje.nl
tel.: 0229581492 of
0648174288

OPENINGSTIJDEN 2019

GEZINSABONNEMENT

PERSOONLIJK ABONNEMENT/LESKAART*

De openingstijden in het gehele seizoen:
– Maandag t/m vrijdag van 12.00-20.00 uur.
– Zaterdag, zondag en feestdagen van 12.00-17.00 uur.
– Van 12.00-13.00 uur is het diepe bad alleen open voor
banenzwemmers (indien aanwezig).
– 10 minuten voor sluitingstijd wordt u verzocht het water
te verlaten.
– 30 mei (Hemelvaart) en 10 juni (2e Pinkst.) 12.00-17.00 uur.
– Maandag 26 augustus is het bad om 18.00 uur
gesloten i.v.m. kermis.
– Zondag 1 september is het bad gesloten i.v.m. de Triatlon.
– Maandag 2 september (o.v.b.) is het bad om 17.00 uur
gesloten i.v.m. diplomazwemmen.

Naam:
m/v____________________________________________

Naam:
m/v_________________________________________

Geb.datum _ _____________________________________

Geb.datum _ __________________________________

m/v____________________________________________

Straat _______________________________________

Geb.datum _ _____________________________________

Postcode _____________________________________

Straat __________________________________________

Woonplaats ___________________________________

Postcode ________________________________________

Telefoon _____________________________________

Woonplaats ______________________________________

Email ________________________________________

Zondag 28 april t/m zaterdag 7 september

TARIEVEN
Dagkaart

(12.00-17.00 uur)

€

4,00

Telefoon ________________________________________

Avondkaart

(17.00-20.00 uur)

€

2,80

Email ___________________________________________

10-Badenkaart

(geldig in seizoen 2019)

€

36,00

Persoonlijk abonnement

€

67,00

Gezinsabonnement *

€ 134,00

Elk volgend kind

€

17,00

€

84,00

Diplomazwemmen

€

12,00

Duplicaat abonnement

€

8,00

Zwemlessen

2x per week

VOORVERKOOPTARIEVEN 2019 (t/m 15 april)
Persoonlijk abonnement

€  59,00

Gezinsabonnement *

€118,00

* Onder een gezin wordt verstaan een huishouden bestaande uit        
4 personen met minimaal 1 volwassene, die gezamenlijk op één adres
wonen. Peildatum is 1 mei 2019.

AANVRAGEN ABONNEMENT(EN)

Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier, voorzien van recente
pasfoto’s, met naam en geboortedatum achterop (kinderen  
jonger dan 4 hoeven geen pasfoto te hebben en kinderen jonger dan
1 jaar hebben geen entreebewijs nodig), kunt u tot uiterlijk 15 april
inleveren in de speciale bussen die klaarstaan in de basisscholen De
Plaats in Abbekerk, Petrus Canisius in De Weere, De Klaverwoid in
Twisk en bij de Spar in Abbekerk en de Spar in Opperdoes. U kunt
uw abonnement(en) ophalen vanaf zondag 28 april aan de kassa van
het zwembad.

Kind                                                      Geb.datum
m/v _______________________________ ....  -  ....  -  ............

Gezinsabonnement
             v.v.k. ..... x € 118,-  / €134,- *

_ _________   

Extra kind     ..... x € 17,-

_ _________

m/v _______________________________ ....  -  ....  -  ............

Persoonlijk abonnement

m/v _______________________________ ....  -  ....  -  ............

             v.v.k. ..... x € 59,- / € 67,- *

mv/ ______________________________ ....  -  ....  -  ............

Betalen per pin of contant

_________________

Zwemlessen:  ꧁ A   ꧁ B   ꧁ C   ꧁ snorkel-/speelles  **
    ..... x € 84,-

_ _________

Het betalen van uw abonnement(en) en lesgeld gebeurt contant of, en dat heeft onze voorkeur, per pin bij het ophalen van
uw abonnement.
Let op: Voorverkoopprijzen gelden uitsluitend gedurende
de periode t/m 15 april 2019, daarna zijn de normale toegangsprijzen van kracht.

Ik betaal met pin

O

Ik betaal contant

O

O  Ik wil graag vrijwilliger kassa/kiosk worden
     of mail naar vrijwilligerskiosk@gmail.com

O Ik wil graag het zwembad helpen met activiteiten.

O  Hierbij geeft u toestemming dat uw gegevens op papier bewaard blijven tot aan het eind van het seizoen. Uw gegevens die
digitaal zijn opgeslagen, bewaren we tot begin volgend seizoen.

                                                            Totaal    ___________                                       

Email ______________________________________
* Doorhalen wat niet van toepassing is. ** Kruis aan wat van toepassing is.

