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Opening
zaterdag 24 april 2021 om 13.00 uur

ATTENTIE: IVM PRIVACY WET
GEEN FOTO’S EN VIDEO’S VAN
DERDEN MAKEN

ZWEMLES VOOR
KINDEREN/VOLWASSENEN,
AQUA BOOTCAMP,
NIEUW: DUIKCURSUS CMAS
INTERNATIONAAL
(PAGINA 13)

OP DE OPENINGSDAG MAG JE
GRATIS NAAR BINNEN!

BIJ SLECHT WEER GELDEN VANAF
12.00 UUR AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN (ZIE
HIERVOOR ONZE
FACEBOOKPAGINA)

VRAAG JE ABONNEMENT
ONLINE AAN OP
WWW.ZWEMBADWEHL.NL

VANWEGE COVID-19
KUNNEN ER TIJDENS HET
SEIZOEN ANDERE
PROTOCOLLEN EN
OPENINGSTIJDEN GELDEN
WWW.ZWEMBADWEHL.NL

Voorwoord
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Een korte introductie: wij zijn Monique Loda en Deciree Boers.
Monique is al bijna 20 jaar bedrijfsleidster en Deciree is inmiddels al 14 jaar
verantwoordelijk voor de financiële administratie van Stichting Sport en Recreatie Wehl.
De één werkt wat meer op de voorgrond, de ander voornamelijk achter de schermen.

Na al die jaren zeggen we nog steeds dat we de leukste job hebben, met het leukste team
en een geweldig vrijwillig bestuur.
We zijn samen met ons bestuur en al het personeel van Stichting Sport en Recreatie Wehl
verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van onder andere zwembad De
Byvoorde, het Koningin Beatrixcentrum, het sportgedeelte van De Horst, de
ruitervereniging en de velden van Concordia.

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor iedereen. Door alles omtrent COVID-19 hebben
we na moeten denken over de vraag of we het zwembad konden openen, en vooral hoe we dit
gingen doen. Al snel werd duidelijk dat we in 2020 alleen met onze vaste medewerkers
moesten gaan draaien, aangevuld met een paar jongeren voor de hand- en spandiensten. Het
gemis van onze seizoensmedewerkers was groot, maar we hadden geen andere keuze, we
hopen dat we dit jaar (wel) weer met deze toppers mogen gaan draaien.
We moesten gaan nadenken over protocollen, veiligheid, routing, hygiëne etc.
Juichend konden wij op 11 mei 2020 open, één van de eerste buitenbaden landelijk, wat
waren wij trots en dankbaar, en wat was het uiteindelijk een mooi seizoen. We weten nu
dat, wat er ook gebeurt in 2021, wij en jullie als zwemmers het samen kunnen fixen! 💪

2021 is het 50 jaar geleden dat Stichting Sport en Recreatie is ontstaan, 50 jaar geleden
ging namelijk de schop in de grond voor de aanleg van het Wehlse zwembad. In 2022 dus
reden voor een mooi feestje?
We gaan dit seizoen ook verder professionaliseren.
Iedereen ontvangt dit jaar, na de aanvraag van een
abonnement of 10-baden-kaart, een
Byvoorde-pas. Iedere keer als je komt zwemmen
scan je je pas. Wij krijgen daarmee een helder
overzicht van het aantal bezoekers, wat heel
erg belangrijk voor ons is.
Deze Byvoorde-pas kun je jaarlijks verlengen of
opwaarderen.

Rest ons alleen nog te zeggen dat we iedereen
een heel erg fijn zwemseizoen willen wensen,
graag tot ziens op ons mooie zwembad!
Een spetterende groet,
Monique en Deciree

Zwembad De Byvoorde
De Byvoorde is een gezellig en sfeervol zwembad. In ons
mooie 25-meterbad kun je heerlijk baantjes trekken,
maar je kunt er natuurlijk ook gewoon spelen of lekker
ontspannen.
Het water is altijd aangenaam op temperatuur. Het wordt
verwarmd tot ca 23 graden. Wanneer de zon goed haar
best doet, stijgt de temperatuur gestaag. Het bad wordt
‘s avonds afgedekt, om de temperatuur vast te houden.

)

Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn, zullen wij bij mooi
weer, indien mogelijk, de openingstijden verruimen.
Bij slecht weer gelden er aangepaste openingstijden (zie
hiervoor onze Facebookpagina).

5

Peuterbad
Voor de allerkleinsten hebben we een apart bad.
In dit peuterbad staan een pelikaan en een zeeleeuw, die de
kinderen zelf met een handpomp kunnen bedienen! Wij
zorgen ervoor dat er ook altijd emmertjes en gieters zijn.
De ligweide bij het peuterbad is met een groene haag en een
poort omheind, zodat de ouders goed overzicht hebben.

Sinds voorjaar 2020
hebben we een nieuw groot
speeltoestel voor de
kleintjes, waarop ze kunnen
balanceren, glijden,
klimmen en ravotten.

Er geldt een rookverbod op de ligweide van het peuterbad.
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Kiosk
In onze kiosk kun je voor van
alles terecht:
warme en koude drankjes, ijs,
friet, lekkere snacks, chips en
snoep.
Je kunt contant betalen of
pinnen.

Er is een open wifi-punt!
Bij de kiosk kun je chillen op de
mooie, lange loungebank.
Op het terras aan het water
staan platanen, waaronder je fijn
beschut kunt zitten.
Nieuw: vanaf voorjaar 2021 is er
een kleine jeu-de-boules baan!

In verband met het
rookverbod op de ligweide van
het peuterbad, is er een
speciale rookplek.

Abonnement
➢

Online abonnement aanvragen:
Je kunt je abonnement online aanvragen.
Ga hiervoor naar onze website www.zwembadwehl.nl
Nieuw: de Byvoorde-pas, deze pas kun je jaarlijks verlengen.

➢

Aanvragen op de oude manier:
Uiteraard kun je je abonnement ook nog op de oude manier
aanvragen. Het aanvraagformulier vind je op de volgende
pagina. Als je op de oude manier bestelt, is betaling via een
betaalverzoek (e-mailadres) mogelijk, of je kunt aan de
kassa betalen.
Je kunt het aanvraagformulier, vergezeld van
recente pasfoto(s) voorzien van naam en
geboortedatum, in een
dichtgeplakte envelop inleveren bij:
Koningin Beatrixcentrum
(brievenbus binnen, in de centrale hal)
Koningin Wilhelminastraat 12
7031 AC Wehl
of per post sturen naar:
Stichting Sport en Recreatie
Postbus 44
7030 AA Wehl

➢

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan
de AVG. Meer hierover op onze website www.sportinwehl.nl

➢

Koop je abonnement in de voorverkoop, dat is goedkoper!
De voorverkoop duurt t/m 20 maart 2021, daarna gelden de
reguliere prijzen.

➢

Byvoorde-pas ophalen:
Vanaf de eerste openingsdag (24 april 2021) kun je je
Byvoorde-pas(sen) ophalen aan de kassa van zwembad De
Byvoorde.

➢

De abonnementen zijn strikt persoonlijk!
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Aanvraag abonnement
Naam aanvrager:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:

❑
❑
❑
❑

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Persoonlijk abonnement t/m 17 jaar
Persoonlijk abonnement 18 jaar en ouder
Persoonlijk abonnement 65+
Gezinsabonnement (1 of 2 volwassenen en kinderen 3 t/m 17 jaar)

Voorletter(s)

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

M/V

Betaling: middels een zakelijk tikkie (e-mailadres) of aan de kassa
betalen bij ontvangst. Recente pasfoto(s) bijvoegen, met naam en
geboortedatum erop.
Koningin Beatrixcentrum
Koningin Wilhelminastraat 12
7031 AC Wehl

Zwemlessen
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In een waterland als Nederland is het gelukkig heel normaal dat
zwemles bij de opvoeding hoort. Wij willen graag ons steentje
daaraan bijdragen, door op een prettige en laagdrempelige manier
zwemlessen te verzorgen.
ABC-diploma:
Bij zwembad De Byvoorde wordt tijdens het zwemseizoen (eind april
t/m begin september) les gegeven voor het ABC-diploma. Met
diploma A/B/C voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.
De kinderen leren alle belangrijke onderdelen en deze worden steeds
getest en verbeterd. Wanneer wij vinden dat een kind toe is aan een
diploma, dan wordt dit getoetst door onze gelicentieerde
zwemonderwijzers.
Zwemlestijden:
Dinsdag en donderdag, 30 minuten per zwemles (zie schema).
Zwemles voor volwassenen (bij voldoende deelname)
Aanleren/verbeteren van schoolslag tot borstcrawl, of zelfs een
diploma halen!
Aanmelden zwemles A:
Inschrijven voor zwemles kan tot
uiterlijk 17 april 2021, instromen
kan tot uiterlijk 31 mei 2021.
Voorzwemmen:
Donderdag 29 april om 17.00 uur (kinderen).
Zwemlessen

Dagen

Tijden

A/B/C/volwassenen

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

17.00 – 17.30 of
17.30 – 18.00 uur
17.30 - 19.00 uur
20.00 - 20.45 uur

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

17.00 – 17.30 of
17.30 – 18.00 uur
17.30 - 19.00 uur
20.00 - 20.45 uur

Duikcursus
Aqua Bootcamp
A/B/C/volwassenen

Duikcursus
Aqua Bootcamp

Stichting Sport en Recreatie en het NPZ/NRZ streven naar positieve omgangsvormen
met ouders en kinderen. Bij grensoverschrijdend gedrag kun je terecht bij onze
manager of het vertrouwenspunt van NOC* NSF.
Telefoon vertrouwenspunt: 0900-2025590.

Inschrijfformulier zwemles
Naam aanvrager:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:
❑ Zwemles beginner
❑ Zwemles A
❑ Zwemles B
❑ Zwemles C
❑ Zwemles volwassene

Voorletter(s)

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

M/V

Geef bi jzonderheden door aan de zw emonderw i jzer. Bi j het nemen van
zw emles moet je i n het bezi t zi jn van een geldi g toegangsbew i js, zoals een
abonnement of 10-badenkaart.

Je kunt di t i nschri jfformuli er ui terli jk 17 apri l 2021 i nleveren bi j het
Koni ngi n Beatri xcentrum of mai len naar i nfo@sporti nw ehl.nl.
Betali ng mi ddels een zakeli jk tikkie (e-mai ladres), of aan de kassa betalen
bi j ontvangst.
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Nieuw: Duikcursus
Proefduik mogelijk voor € 25,- p.p.


Diverse zwembad- en buitenwaterduiken.



Snorkeluitrusting (snorkel, bril, zwemvliezen en
duikpak) kan verzorgd worden. Bij voorkeur eigen
snorkel/bril.



Theorie volgens CMAS.



Leeftijd vanaf 12 jaar.



Examinering volgens CMAS internationaal.



Internationaal duikbrevet na examinering.



Logboek van de ontwikkelingen.



Lestijden dinsdag of donderdag na 17.30 uur of in
overleg.



Proefduik is mogelijk, kosten € 25,- p.p.
(kosten worden verrekend bij deelname cursus).



Inschrijven: info@sportinwehl.nl



Cursusgeld € 375,- p.p.

Duikinstructeur
Peter Braam (DL ***)
Rudy Willink (DL-assistent*4)
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Tarieven 2021
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Voorverkoop
t/m 20 maart 2021

Reguliere
prijzen 2021

Per bezoek

Volwassene

4,65

Per bezoek

Kind t/m 17 jaar

3,65

Per bezoek

65+ / houder 65+ kaart

4,15

Per bezoek

Kind t/m 2 jaar

Gratis

10-badenkaart

Volwassene

37,15

10-badenkaart

Kind t/m 17 jaar

28,95

10-badenkaart

65+ / houder 65+ kaart

33,00

Zwemlessen

A/B/C per seizoen
Volwassene

(2x per week)
Knipkaart 6x
Knipkaart 12x

77,65
31,95
58,60

Zwemlessen

Aqua Bootcamp
>12 jaar

Knipkaart 6x
Knipkaart 12x

31,95
58,60

Abonnement

Gezinsabonnement

128,80

154,55

Abonnement

Volwassene
18 jaar en ouder

56,70

72,15

Abonnement

Kind t/m 17 jaar

41,25

51,55

Abonnement

65+ / houder 65+ kaart

46,40

61,85

Openingstijden 2021
Openingstijden
Maandag
Banenzwemmen (zonder reservering)
Banenzwemmen op reservering (30 minuten)
Schoolzwemmen en banenzwemmen
Recreatief zwemmen

Reguliere openingstijden

15
17 juli t/m 29 augustus

07.00 tot 1 0.00 uur
1 0.00 tot 1 2.00 uur
1 2.00 tot 1 4.00 uur
(vanaf 1 2.00 uur gesloten
ivm onderhoud)

07.00 tot 1 0.00 uur
1 0.00 tot 1 2.00 uur
1 2.00 tot 1 7.45 uur

Dinsdag
Banenzwemmen (zonder reservering)
Banenzwemmen op reservering (30 minuten)
Schoolzwemmen en banenzwemmen
Recreatief zwemmen
Zwemlessen A/B/C
Duikcursus
Banenzwemmen vanaf 1 8 jaar
Aqua Bootcamp

07.00 tot 1 0.00 uur
1 0.00 tot 1 2.00 uur
1 2.00 tot 1 4.00 uur
1 4.00 tot 1 6.45 uur
1 7.00 tot 1 8.00 uur
1 7.30 tot 1 9.00 uur
1 9.00 tot 20.00 uur
20.00 tot 20.45 uur

07.00 tot 1 0.00 uur
1 0.00 tot 1 2.00 uur
1 2.00 tot 1 7.45 uur
1 8.00 tot 1 9.00 uur
1 8.00 tot 1 9.00 uur
1 9.00 tot 20.00 uur
20.00 tot 20.45 uur

Woensdag
Banenzwemmen (zonder reservering)
Banenzwemmen op reservering (30 minuten)
Schoolzwemmen en banenzwemmen
Recreatief zwemmen

07.00 tot 1 0.00 uur
1 0.00 tot 1 2.00 uur
1 2.00 tot 1 4.00 uur
1 4.00 tot 1 6.45 uur

07.00 tot 1 0.00 uur
1 0.00 tot 1 2.00 uur
1 2.00 tot 1 7.45 uur

Donderdag
Banenzwemmen (zonder reservering)
Banenzwemmen op reservering (30 minuten)
Schoolzwemmen en banenzwemmen
Recreatief zwemmen
Zwemlessen A/B/C
Duikcursus
Banenzwemmen vanaf 1 8 jaar
Aqua Bootcamp

07.00 tot 1 0.00 uur
1 0.00 tot 1 2.00 uur
1 2.00 tot 1 4.00 uur
1 4.00 tot 1 6.45 uur
1 7.00 tot 1 8.00 uur
1 7.30 tot 1 9.00 uur
1 9.00 tot 20.00 uur
20.00 tot 20.45 uur

07.00 tot 1 0.00 uur
1 0.00 tot 1 2.00 uur
1 2.00 tot 1 7.45 uur
1 8.00 tot 1 9.00 uur
1 8.00 tot 1 9.00 uur
1 9.00 tot 20.00 uur
20.00 tot 20.45 uur

Vrijdag
Banenzwemmen (zonder reservering)
Banenzwemmen op reservering (30 minuten)
Schoolzwemmen en banenzwemmen
Recreatief zwemmen
Zwemclub Wehl (besloten)

07.00 tot 1 0.00 uur
1 0.00 tot 1 2.00 uur
1 2.00 tot 1 4.00 uur
1 4.00 tot 1 6.45 uur
1 8.00 tot 20.00 uur

07.00 tot 1 0.00 uur
1 0.00 tot 1 2.00 uur
1 2.00 tot 1 7.45 uur
1 8.00 tot 20.00 uur

Zaterdag
Banenzwemmen (zonder reservering)
Recreatief zwemmen

09.00 tot 1 0.30 uur
1 0.30 tot 1 6.45 uur

09.00 tot 1 0.30 uur
1 0.30 tot 1 6.45 uur

Zondag
Banenzwemmen (zonder reservering)
Recreatief zwemmen

09.00 tot 1 0.30 uur
1 0.30 tot 1 6.45 uur

09.00 tot 1 0.30 uur
1 0.30 tot 1 6.45 uur

Let op: bij slecht weer gelden vanaf 12.00 uur aangepaste openingstijden.

Aangepaste openingstijden
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Openingstijden
27 april

Koningsdag

09.00 tot 12.00 uur
(daarna gesloten)

13 mei

Hemelvaartsdag: dauwzwemmen

05.00 tot 10.00 uur
(geen zwemlessen/duiklessen
en aqua bootcamp)

23 mei
24 mei

1e Pinksterdag
2e Pinksterdag

09.00 tot 12.00 uur
09.00 tot 12.00 uur

21 juni
22 juni
24 juni
25 juni

Zwemvierdaagse
Zwemvierdaagse
Zwemvierdaagse
Zwemvierdaagse

18.00 tot 20.00 uur
18.00 tot 20.00 uur
18.00 tot 20.00 uur
18.00 tot 20.00 uur
(geen banenzwemmen)

23 juni

Wehleriade

07.00 tot 12.00 uur
(‘s middags gesloten)

4 september

Recreatief zwemmen
Diplomazwemmen
Laatste duik

08.00 tot 09.30 uur
10.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 14.00 uur

4 september

Sluiting zwembad

14.00 uur

Discozwemmen
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Ooit een disco-avond gehad in een zwembad? Speciaal voor de jeugd
wordt ons zwembad omgetoverd tot een ware disco! Eén van de
hoogtepunten bij zwembad De Byvoorde.
Met een echte DJ (tjlighting Tim Volberda), gave muziek en rondom
het bad verlichting. Beleef veel (zwem)plezier tijdens onze 2 uur
durende disco-avond!

Op deze avond is uiteraard voldoende toezicht aanwezig.

Data discozwemmen
(20.00 tot 22.00 uur)
vrijdag 4 juni
vrijdag 25 juni
vrijdag 9 juli
entree € 3,(abonnement is niet geldig)
Het discozwemmen is voor alle basisschoolkinderen mét een zwemdiploma.

De kiosk is open voor een lekker snoepje, ijsje of een snack.
Bij slecht weer zal de disco niet doorgaan.
Hou onze Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws!

Zwembad afhuren?
Heb je iets te vieren of wil je lekker met een groepje komen zwemmen,
dan bieden wij ook de mogelijkheid om het bad in overleg af te huren.
Voor meer informatie kijk op de website www.zwembadwehl.nl
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Hallo zwemmers!
Hopelijk gaan we dit jaar, op 12 september 2021, toch echt zwemmen met Swim to
Fight Cancer Achterhoek!

Swim to Fight Cancer is een landelijk zwemevenement, waar al meer dan 25 steden aan
meedoen. Er wordt een tocht van 2 kilometer gezwommen in open water, om geld op te
halen voor kankeronderzoek via het KWF. Eerdere edities hebben we geprobeerd dit te
organiseren in de Oude IJssel. We moesten in 2018 uitwijken naar Braamt
(Stroombroek) en ook dit jaar gaan we weer lekker naar Braamt!

De tocht is in principe 2 km lang, dus een beetje oefenen (bv in De Byvoorde) is wel slim.
Als je supergoed bent, kun je je opgeven voor de 4 km, maar er is dit jaar ook een
uitwijkmogelijkheid naar 1 km. Uiteraard ga je veel geld ophalen en beloof jij
je donateurs wel echt om een flinke uitdaging aan te gaan, welke dat dan ook mag zijn!
Het inschrijfgeld is 50 euro en het streefbedrag dat je ophaalt voor kankeronderzoek is
250 euro. Dat klinkt als heel veel, maar neem maar van mij aan dat je dat echt veel
sneller bij elkaar hebt dan je denkt! Iedereen kent tenslotte helaas wel iemand in zijn
omgeving die met kanker te maken heeft. Op onderstaande website staat precies
omschreven hoe je je kunt registeren.
Ook organiseren we een KidsSwim! De kids zwemmen 500 meter, superstoer! Ze kunnen
zich inschrijven voor 10 euro, de rest wordt gesponsord door Auping uit Doetinchem.
Ze moeten 100 euro sponsorgeld verzamelen, maar meer mag natuurlijk altijd!

Meer info: https://www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-cancer-achterhoek
Voor vragen kun je ook mailen naar: info@achterhoek.swimtofightcancer.nl
We gaan er een hele leuke dag van maken, met muziek en eettentjes, vast en zeker met
een lach en een traan, waarbij we stilstaan bij onze geliefden die we aan kanker hebben
verloren, bij hen die er op dit moment tegen vechten en we gaan ook het leven vieren.
Samen een vuist tegen kanker, D’RIN!!
Met warme groet,
Margot Verhagen,
projectleider Swim to Figt Cancer Achterhoek
Data

Training of activiteiten

De Byvoorde

9 mei

Trainingsuurtje

08.00 – 09.00 uur

30 mei

Trainingsuurtje

08.00 – 09.00 uur

Clinic of marathon (info volgt)
Discozwemmen (info volgt)

Zwemclub Wehl


Bij Zwemclub Wehl kunnen zwemliefhebbers al bijna 50 jaar terecht om hun
conditie en zwemtechniek te verbeteren. Uiteraard staat het plezier in
zwemmen voorop.



In de zomermaanden trainen wij in het Wehlse zwembad De Byvoorde en in de
winter maken wij gebruik van zwembad het Ataro Lentebad in Zevenaar .



Onze club telt nu ongeveer 60 leden. Wij bieden onze trainingen aan in diverse
groepen en in verschillende leeftijden. Onze eerste groep bestaat uit onze
jongste leden: vanaf ongeveer 6 tot 14 jaar. De tweede groep bestaat uit
(oud-)wedstrijdzwemmers die nog iedere week flink aan hun conditie werken.
En de laatste groep, dat zijn onze recreantenleden.



In de zomer trainen wij iedere maandagavond en vrijdagavond op de volgende
tijden:



Maandagavond in de maanden mei en juni van 18.00 uur tot ca. 19.15 uur



Vrijdagavond in de maanden juli en augustus van 18.00 uur – 19.15 uur,



Zwemclub Wehl helpt je, samen met het zwembadpersoneel, graag om je
zwemslagen aan te leren of te verbeteren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
borstcrawl.



Dit jaar hopen wij weer een zwemvierdaagse te kunnen organiseren, dit doen we
altijd in samenwerking met het zwembadpersoneel. Dit is uiteraard afhankelijk
van de corona-maatregelen, daarom kunnen we nog geen datum aangeven.
Hopelijk kan het weer in de laatste week van juni.



Kom gewoon eens gezellig meetrainen! Je mag het vrijblijvend driemaal
proberen. Heb je vragen, dan kun je deze stellen aan Miranda Meijer



mptmeijer@gmail.com
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Huisregels
Zwemplezier
Hou ti jdens het
zw emmen rekeni ng
met elkaar.
Wees een ander
ni et tot last.
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Lekkere trek
Het i s ni et toegestaan
te eten bi j de badrand.
Bi j de ki osk of op de
li gw eide i s hi ervoor
plaats genoeg.

Rookverbod
Op de li gw eide van
het peuterbad
geldt een
rookverbod.

Geen schoenen
Het dragen van
straatschoenen rondom
het zw embad i s i vm
hygi ëne ni et
toegestaan.

Badkleding
Zw emmen i s alleen
toegestaan i n
badkledi ng.

Drugs
Het i s ni et toegestaan
drugs te gebrui ken of
te verhandelen.

Geen zwemdiploma?
Ki nderen zonder
zw emdi ploma
zi jn verpli cht
dri jfmi ddelen te
gebrui ken.

Huisdieren
Het i s ni et toegestaan
hui sdi eren mee te
nemen naar het
zw embad.

Harde ballen
Harde ballen zi jn ni et
toegestaan i n het
zw emw ater.

Samen zwemmen
Ki nderen zonder
zw emdi ploma w orden
i n het bad begelei d
door volw assene i n
badkledi ng met
zw emdi ploma.

Glaswerk
Glasw erk i s verboden.

Foto en video
Foto’ s maken en/of
fi lmen van derden i s op
de gehele
accommodati e ni et
toegestaan.

Vervolg huisregels
Op het zwembadterrein
Gedraag je zo, dat de andere bezoekers ook plezier hebben.
Wees zuinig op zwembad De Byvoorde en alles wat daarbij hoort.
Alcoholmisbruik wordt niet getolereerd.
Hou radio- en muziekgeluid voor jezelf.
Om het terrein schoon en opgeruimd te houden, verwachten we
dat iedereen zijn/haar eigen rommel opruimt.
Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
Gevonden voorwerpen geef je altijd bij de receptie af.
Georganiseerde activiteiten vinden alleen plaats na toestemming
van de toezichthouder.
In het water
Bij onweer moet iedereen direct uit het water.
Hou afstand, ook bij het spelen in het water!
Duiken: alleen in het diepe bad. Let op dat je niemand raakt.
De toezichthouder bepaalt of de zwemvaardigheid voldoende is.
Bezoekers die niet of onvoldoende zwemvaardig zijn, zwemmen
in het ondiepe instructiebad. Wij verzoeken bezoekers met een
medische beperking waarbij de zwemveiligheid in het geding kan
komen, dit vooraf bij de toezichthouder te melden (bv epilepsie,
hartproblemen of andere aandoeningen).

Kinderen
Een kind zonder zwemdiploma speelt enkel in het peuterbad of in het
ondiepe instructiebad (tot drijflijn), met zwemvleugels. Daarbij is
steeds een volwassen begeleider, die constant verantwoordelijk is voor
het toezicht.
Het peuterbad en het veld eromheen zijn alleen voor de allerkleinsten
en hun begeleiders. Bij en in het peuterbad zorgen de
ouders/verzorgers zelf voor de veiligheid.
Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouders op.
Algemeen
Je betreedt het zwembad op eigen risico.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade, diefstal of
lichamelijk letsel en kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden
gesteld.
Bezoekers die zich niet houden aan bovengenoemde huisregels, wordt
de toegang tot het zwembad ontzegd, zonder recht op teruggave van
de toegangsprijs.
Door gebruik te maken van zwembad De Byvoorde, ga je akkoord met
de huisregels.
Bij strafbare feiten zoals diefstal, agressief en/of onzedelijk gedrag,
wordt de politie gewaarschuwd en wordt aangifte gedaan.
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Arrangementen voor jong en oud
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(incl. materialen en onder begeleiding - veel combinaties mogelijk)

Arrangement per uur

Per persoon

Glowsport (voetbal, volleybal, trefbal)

4,00

Funny-glow alle leeftijden

4,00

Nerf target glow (45 minuten) > 8 jaar

4,00

Glowgolf (45 minuten) > 8 jaar

4,00

Lasergame (pop-up arena) > 6 jaar
inclusief zakje chips en onbeperkt ranja

8,50

Expeditie Robinson > 8 jaar
(eetproef, zakje chips) inclusief onbeperkt ranja

7,50

Crime Scene KBC > 8 jaar
inclusief zakje chips en onbeperkt ranja

8,00

Beauty ‘Diana Tutorial’ arrangement
(duur 2 uur)

Locatie:
Koningin Beatrixcentrum,
Koningin Wilhelminastraat 12,
7031 AC Wehl
www.beatrixcentrum.nl
info@sportinwehl.nl

11,00

Tot ziens bij zwembad De Byvoorde!



Zwembad De Byvoorde
Leemkuilseweg 4
7031 XM Wehl
Telefoon: 0314-681844



Website: www.zwembadwehl.nl
E-mail: info@sportinwehl.nl
Facebook: zwembaddebyvoorde
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