BYVOORDE NIEUWS
2022
JUBILEUM 50 JAAR

23 april t/m 3 september 2022
Zwembad De Byvoorde
Leemkuilseweg 4
7031 XM Wehl
www.zwembadwehl.nl
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Feestelijke opening
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Zaterdag 23 april 2022 om 13:00 uur

ATTENTIE: I.V.M. PRIVACYWET
GEEN FOTO’S EN VIDEO’S VAN
DERDEN MAKEN

ZWEMLES VOOR KINDEREN,
AQUA ALL EN DUIKCURSUS CMAS
INTERNATIONAAL

JUBILEUMJAAR
50 JAAR
ZWEMBAD DE BYVOORDE

BIJ SLECHT WEER
GELDEN AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN VOOR RECREATIEF
ZWEMMEN

VRAAG JE ABONNEMENT
OF 10-BADENKAART
ONLINE AAN OP
WWW.ZWEMBADWEHL.NL

VANWEGE COVID
KUNNEN ER ANDERE
PROTOCOLLEN EN
OPENINGSTIJDEN
GELDEN

Triathlon Wehl voor ALS fonds
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Op 23 april 2022 komt de triathlon weer terug naar Wehl! We willen
er een prachtige eerste editie van maken, een bijzonder evenement om
het 50-jarig jubileum van De Byvoorde mee te starten. We hebben
besloten om aan deze eerste editie van de triathlon ook een goed doel
te koppelen, namelijk: ALS. Samen met jullie willen we graag zoveel
mogelijk geld ophalen voor de strijd tegen ALS.
Tijdens deze editie van de triathlon kun je meedoen aan 2 afstanden,
namelijk de mini (100 m zwemmen, 5 km fietsen en 1,25 km hardlopen)
en de achtste/sprint (500 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km
hardlopen). Het is voor de deelnemers mogelijk om de gehele
afstand individueel te doen, maar het is ook mogelijk om als team van 3
personen mee te doen (geldt voor beide afstanden).
Er is maar een beperkt aantal plaatsen vrij voor deze eerste editie,
dus twijfel niet en schrijf je snel in!
De inschrijfkosten (waarmee je dus tevens ALS steunt) zijn:
€ 10,- voor de mini triathlon,
€ 12,50 voor de achtste triathlon,
€ 20,- als je meedoet als een drietal.
Wij hopen hiermee een mooi bedrag op te halen voor ALS.
Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast geworden als wij. We zien jullie
graag op 23 april aan de start verschijnen.
Voor meer informatie en eventuele vragen kun je ons altijd bereiken
via een van onze socials.
Triathlon Wehl
info@triathlonwehl.nl
www.triathlonwehl.nl

Voorwoord
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Beste mensen die het Wehlse zwembad een warm hart toedragen. Wat fijn
dat wij samen weer een mooi zwemseizoen tegemoet gaan. Allereerst een
korte introductie: ik ben Brady Lukassen, geboren en getogen in Wehl, al
jaren een groot zwemfanaat en trouwe bezoeker van deze prachtige
accommodatie. In het dagelijks leven ben ik leerkracht van groep 8 en
intern opleider op Kindcentrum Het Timpaan. Hiernaast ben ik onder
andere president van de Wehlse carnaval en probeer ik in het bestuur van
Stichting Sport & Recreatie Wehl een bijdrage te leveren aan de
totstandkoming van optimale sportieve en recreatieve omstandigheden voor
Wehl en omstreken.
Het is geen nieuws dat er de afgelopen jaren diverse grote uitdagingen zijn
ontstaan door Covid-19, die ons allen op verschillende manieren hebben
getroffen. Ook ons als stichting heeft dit soms in moeilijke hoeken
gedreven. Monique, Deciree en het hele team van medewerkers hebben alle
zeilen bijgezet om alle verenigingen, doelgroepen en individuen te kunnen
blijven faciliteren. Dit hebben zij met hart en ziel gedaan en daarvoor zijn
we hen ontzettend dankbaar.
In het voorwoord van het boekje van vorig jaar is
geschreven dat 2021 voor de stichting een bijzonder
jaar zou zijn. In 2021 was het namelijk 50 jaar geleden
dat de Stichting Sport & Recreatie is ontstaan. In 1971
ging de schop voor het eerst in de grond voor de aanleg
van het zwembad. Om dit heugelijke feit te vieren mag
ik een primeur mededelen: we gaan het zwembad
renoveren en verduurzamen! Kijk voor meer informatie
op pagina 9.
Aan allen wens ik veel leesplezier en vooral veel
zwemplezier het aankomende seizoen. Graag tot ziens
op ons mooie zwembad. En na aankomend seizoen gaan
wij samen op weg naar wéér 50 jaar zwemplezier!
Groet,
Brady Lukassen

Geschiedenis
Op 17 juni 1969 werd het 1e comité
gevormd door Tonnie Jansen, Wim
Jansen, Br. Leofridus, Marinus Koster
en Jan Reuling, voor de realisatie van
het openluchtzwembad De Byvoorde. De
Wehlse inwoners wisten in maart 1971
met 100 gezinnen in 10 maandelijkse
termijnen van 10,- het benodigde
startkapitaal bijeen te brengen van
100.000 gulden, waardoor de bouw in
1971 kon beginnen. De exploitatie van
het bad werd ondergebracht bij de
Stichting Sport en Recreatie Wehl en
nu 50 jaar later kunnen we nog steeds
genieten van dit prachtige zwembad.
In de loop der jaren zijn er de nodige
aanpassingen geweest. De technische
installaties die nodig zijn voor de
zuivering en het verwarmen van het
water zijn uitgebreid en verbeterd. De
kleedkamers hebben de nodige kleuren
gehad. Coating van het bad is diverse
malen aangepakt. De kiosk is uitgebreid.
De ligweide bij het peuterbad heeft een
speeltoestel gekregen. Het terras kreeg
een dak van groen, dat een brug slaat
naar de prachtige, groene omgeving.
Kortom, we hebben niet stilgezeten de
afgelopen jaren.
Maar er zijn ook dingen die al die jaren
hetzelfde zijn gebleven: het
uitnodigende, heldere water, het plezier
van de jeugd en de sportieve van de
banenzwemmers.
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Foto’s uit de oude doos

7

8

Impressie verbouwing
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September 2022 gaan we van start met de renovatie en verduurzaming
van het zwembad.



Verduurzamen



Douches



Toiletten



Kleedaccommodatie



Mindervalidentoilet



Multifunctionele ruimte



Behoud van authentieke sfeer

Kupan kleur 2 in combinatie met eiken rockpanel of trespa

Warm hart toedragen
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Zoals jullie misschien inmiddels weten, hebben de gemeente
Doetinchem/Buha en Stichting Sport en Recreatie Wehl de handen
wederom ineengeslagen, om de accommodatie te renoveren en te
verduurzamen. Dit is een kostbaar traject. Daarom willen we iedereen
vragen om een steentje bij te dragen. Dit kun je doen door een
unieke badhanddoek of betontegel te bestellen, individueel of samen met
je familie, vrienden of bedrijf.
Betontegel

Afmeting 30 x 30 cm
Donatie 100,- per tegel
Tekst zelf aan te leveren!
Heel 2022 te bestellen!

Badhanddoek

SSR

Afmeting 70 x 140 cm
Donatie per handdoek 25,-

De badhanddoeken en betontegels zijn te bestellen
via je Byvoorde-account, via www.zwembadwehl.nl of
via een e-mail naar administratie@sportinwehl.nl
Met de aanschaf van een badhanddoek of betontegel draag je het
zwembad een warm hart toe en zullen wij samen zorg dragen voor wéér
50 jaar zwemplezier! Steengoed toch?
Groet,
Brady Lukassen, Gemma Ernens en Monique Loda
Projectgroep renovatie zwembad

11

Zwembad De Byvoorde
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De Byvoorde is een gezellig en sfeervol zwembad. In ons mooie 25meterbad 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 te behouden.

)

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

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
aanwezig zijn rondom het bad.
De ligweide bij het peuterbad is met een groene haag en een
poort omheind, zodat de ouders goed overzicht hebben.

Sinds 2020 hebben we een
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.
Er is zelfs een kleine jeu de boules
baan! Benodigdheden te leen bij de
kassa.

Openingstijden kiosk:
Bij mooi weer is de kiosk geopend
gedurende het recreatieve
zwemmen.
In verband met het rookverbod
op de ligweide van het peuterbad,
is er een speciale rookplek.

Abonnement/reserveren
➢

Online abonnement/10-badenkaart aanvragen:
Je kunt je abonnement/10-badenkaart online
aanvragen/activeren/opwaarderen.
Ga hiervoor naar onze website www.zwembadwehl.nl.
Kom je er niet uit of heb je een vraag, stuur dan een e-mail
naar info@sportinwehl.nl

➢

Koop je abonnement in de voorverkoop, dat is goedkoper!
De voorverkoop duurt t/m 20 maart 2022, daarna gelden de
reguliere prijzen.

➢

Reserveren banenzwemmen:
Heb je een Byvoorde-account en is je pas geactiveerd, dan
kun je nu al tijden reserveren om banen te zwemmen.
Per pashouder mag je 2x per week 30 minuten reserveren.

➢

Byvoorde-pas ophalen:
Vanaf de eerste openingsdag (23 april 2022) kun je je
Byvoorde-pas(sen) ophalen aan de kassa van zwembad De
Byvoorde.

➢

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

➢

De abonnementen zijn strikt persoonlijk!
10-badenkaarten zijn niet persoonlijk!
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Tarieven 2022
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Voorverkoop
t/m 20 maart 2022

Reguliere
prijzen 2022

Per bezoek

Volwassene

5,00

Per bezoek

Kind t/m 17 jaar

3,75

Per bezoek

65+ / houder 65+ kaart

4,50

Per bezoek

Kind t/m 2 jaar

Gratis

10-badenkaart

Volwassene

40,00

10-badenkaart

Kind t/m 17 jaar

30,00

10-badenkaart

65+ / houder 65+ kaart

36,00

Zwemlessen

A/B/C maandelijks

(2x per week)

21,00

Zwemlessen

Aqua All >12 jaar
heel seizoen,
persoonsgebonden

(1x per week)

66,60

Abonnement

Gezinsabonnement

140,00

160,00

Abonnement

Volwassene
18 jaar en ouder

65,00

75,00

Abonnement

Kind t/m 17 jaar

48,75

56,25

Abonnement

65+ / houder 65+ kaart

58,50

67,50

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. Als je in bezit bent van
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.
In verband met de soms toch wel koude weersomstandigheden, stellen wij
vanaf dit jaar de eis dat kinderen al watervrij moeten zijn voordat ze bij
ons op zwemles komen. Wij zullen dit toetsen tijdens het voorzwemmen.
Zwemlestijden:
Dinsdag en donderdag, 30 minuten per zwemles (zie schema).
Aanmelden zwemles A:
Inschrijven voor zwemles kan tot
uiterlijk 17 april 2022. Instromen
kan tot uiterlijk 18 mei 2022.
Voorzwemmen:
Dinsdag 26 april en donderdag 28 april om 17.00 uur.

Zwemlessen

Dagen

Tijden

A/B/C

Dinsdag/donderdag
Dinsdag/donderdag

17:00 – 17:30 of
17:30 – 18:00 uur

Aqua All

Dinsdag

20:00 – 20:45 uur

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
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Naam aanvrager:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:

❑Zwemles A
❑ Zwemles B
❑ Zwemles C

Voorletter(s)

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

Geef bijzonderheden door aan de zwemonderwijzer. Voor het
volgen van zwemles (maandelijks) moet je ook in het bezit zijn van
een geldig toegangsbewijs, zoals een abonnement of 10badenkaart, te bestellen via www.zwembadwehl.nl.
Je kunt dit inschrijfformulier uiterlijk 17 april 2022 afgeven bij
het Koningin Beatrixcentrum of mailen naar info@sportinwehl.nl

Kleurwedstrijd
Dit jaar bestaat het zwembad precies 50 jaar! Kun jij de
kleurplaat op de volgende bladzijde fleurig inkleuren? En kun je
alle 50-jes tellen? Dan maak je kans om ons kleurwonder te
worden!
We gaan een 3-tal prijsjes uitreiken op zondag 24 april,
om 11:00 uur.
Lever je kleurplaat in vóór 23 april 17:00 uur, in de brievenbus van
zwembad De Byvoorde.
Schrijf op de achterzijde:
Je voornaam en achternaam.
Leeftijd.
Hoeveel 50-jes tel jij?
Veel kleurplezier!
De kleurplaat is ook te downloaden via: www.zwembadwehl.nl.
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Zwembad De
Byvoorde
50 jaar!

Duikcursus
Wist je dat je bij ons ook een duikcursus kunt volgen?



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 voor het bijhouden van de duiken, ontwikkelingen en
bijzonderheden.



Lestijden in overleg.



Proefduik is mogelijk, kosten € 25,- p.p.
dinsdag 10 mei om 17:00 uur of
zaterdag 14 mei om 09:30 uur of
zondag 15 mei om 09:30 uur.
(kosten worden verrekend bij deelname cursus).



Inschrijven: info@sportinwehl.nl



Cursusgeld € 375,- p.p. direct contant te voldoen.

Duikinstructeur
Peter Braam (DL ***)
Rudy Willink (DL-assistent*4)
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Openingstijden 2022
Openingstijden

Reguliere openingstijden

22
9 juli t/m 21 augustus

Maandag
Banenzwemmen (op reservering)
Schoolzwemmen en banenzwemmen
Recreatief zwemmen
Banenzwemmen (op reservering)

07.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 14.00 uur
14.00 tot 16.45 uur
17.00 tot 20.00 uur

07.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 16.45 uur
17.00 tot 20.00 uur

Dinsdag
Banenzwemmen (op reservering)
Schoolzwemmen en banenzwemmen
Recreatief zwemmen
Banenzwemmen (op reservering)
Zwemlessen A/B/C
Aqua All

07.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 14.00 uur
14.00 tot 16.45 uur
18.00 tot 20.00 uur
17.00 tot 18.00 uur
20.00 tot 20.45 uur

07.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 16.45 uur
18.00 tot 20.00 uur
17.00 tot 18.00 uur
20.00 tot 20.45 uur

Woensdag
Banenzwemmen (op reservering)
Schoolzwemmen en banenzwemmen
Recreatief zwemmen
Banenzwemmen (op reservering)

07.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 14.00 uur
14.00 tot 16.45 uur
17.00 tot 20.00 uur

07.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 16.45 uur
17.00 tot 20.00 uur

Donderdag
Banenzwemmen (op reservering)
Schoolzwemmen en banenzwemmen
Recreatief zwemmen
Banenzwemmen (op reservering)
Zwemlessen A/B/C

07.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 14.00 uur
14.00 tot 16.45 uur
18.00 tot 20.00 uur
17.00 tot 18.00 uur

07.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 16.45 uur
18.00 tot 20.00 uur
17.00 tot 18.00 uur

Vrijdag
Banenzwemmen (op reservering)
Schoolzwemmen en banenzwemmen
Recreatief zwemmen
Banenzwemmen (op reservering)

07.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 14.00 uur
14.00 tot 16.45 uur
17.00 tot 20.00 uur

07.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 16.45 uur
17.00 tot 20.00 uur

Zaterdag
Banenzwemmen (zonder reservering)
Recreatief zwemmen

09.00 tot 11.00 uur
11.00 tot 16.45 uur

09.00 tot 11.00 uur
11.00 tot 16.45 uur

Zondag
Banenzwemmen (zonder reservering)
Recreatief zwemmen

09.00 tot 11.00 uur
11.00 tot 16.45 uur

09.00 tot 11.00 uur
11.00 tot 16.45 uur

Let op: bij slecht weer gelden gedurende het recreatief zwemmen
aangepaste openingstijden, en zullen wij eerder sluiten!

Aangepaste openingstijden
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Openingstijden
27 april

Koningsdag

09.00 tot 12.00 uur
(daarna gesloten)

26 mei

Hemelvaartsdag: dauwzwemmen

05.00 tot 12.00 uur
(geen zwemlessen, Aqua All)

5 juni
6 juni

1e Pinksterdag
2e Pinksterdag

09.00 tot 11.00 uur
07.00 tot 12.00 uur

27 juni
28 juni
30 juni
1 juli

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)

29 juni

Wehleriade

07.00 tot 12.00 uur
(‘s middags gesloten)

3 september

Recreatief zwemmen
Diplomazwemmen
Laatste duik

08.00 tot 09.00 uur
09.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 14.00 uur

3 september

Sluiting zwembad

14.00 uur
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Kalender jubileumactiviteiten
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Datum

Tijd

Activiteit

Kosten

23 april

08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Triathlon/ALS
Opening jubileum

Zie pag. 4
entree/abb.

6 mei

20:00 - 22:00

Kinderdisco <13 jaar
Party-edition

4,- p.k.

21 mei

14:00 - 16:00

Spetterspektakel

entree/abb.

26 mei

05:00 - 12:00

Dauwzwemmen (reserveren)
Ontbijtbuffet (inschrijving)

entree/abb.
5,- p.p.

3 juni

20:00 - 22:00

Kinderdisco <13 jaar
Plastic-Fantastic

4,- p.k.

10 juni

10:00 - 12:00

Jeu de Boules toernooi
koffie/thee/krentenwegge

3,- p.p.

18 juni

tot ± 23.30

Moonlightswimming

entree/abb.

27 juni

20:00 - 21:00

WK Bommetje

gratis

28 juni

20:00 - 21:00

Stuiverduiken

gratis

1 juli

20:00 - 22:00

Kinderdisco <13 jaar

4,- p.k.

4 t/m 10 juli

hele dag

Ballenbad voor peuters

entree/abb.

11 t/m 17 juli

hele dag

Ballenbad voor peuters

entree/abb.

20 juli

14:00 - 16:00

Buikschuifmiddag
(op inschrijving)

entree/abb.

23 juli

14:00 - 16.00
19:00 - 21:00

Buikschuifmiddag
Hap Tapas Plons
(beide op inschrijving)

entree/abb.
5,- p.p.

29 juli

20:00 - 22:00

Kinderdisco <13 jaar

4,- p.k.

5 augustus

10:00 - 12:00

Jeu de Boules toernooi
koffie/thee/krentenwegge

3,- p.p.

13 augustus

tot ± 23.30

Moonlightswimming

entree/abb.

19 augustus

20:00 - 22:00

Kinderdisco <13 jaar

4,- p.k.

3 september

16:00 - 24:00

Zwemmarathon team
incl. broodje hamburger

50,- per team

Bij slecht weer proberen wij de activiteiten te verplaatsen.

Zwemclub Wehl
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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. Hopelijk kan
het weer in de laatste week van juni. Dit is uiteraard afhankelijk van de
dan geldende coronamaatregelen.



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
Houd tijdens het
zwemmen rekening
met elkaar.
Wees een ander
niet tot last.
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Lekkere trek
Het is niet toegestaan
te eten bij de badrand.
Bij de kiosk of op de
ligweide is hiervoor
plaats genoeg.

Rookverbod
Op de ligweide van
het peuterbad
geldt een
rookverbod.

Geen schoenen
Het dragen van
straatschoenen rondom
het zwembad is i.v.m.
hygiëne niet
toegestaan.

Badkleding
Zwemmen is alleen
toegestaan in
badkleding.

Drugs
Het is niet toegestaan
drugs te gebruiken of
te verhandelen.

Geen zwemdiploma?
Kinderen zonder
zwemdiploma
zijn verplicht
drijfmiddelen te
gebruiken.

Huisdieren
Het is niet toegestaan
huisdieren mee te
nemen naar het
zwembad.

Harde ballen
Harde ballen zijn niet
toegestaan in het
zwemwater.

Glaswerk
Glaswerk is verboden.

Samen zwemmen
Kinderen zonder
zwemdiploma worden
in het bad begeleid
door volwassene in
badkleding met
zwemdiploma.

Foto en video
Foto’s maken en/of
filmen van derden is op
de gehele
accommodatie niet
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.
Houd 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.
Houd 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 van de bezoeker
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 (b.v.
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

30

(incl. materialen en onder begeleiding - veel combinaties mogelijk)

Wist je dat wij ook leuke activiteiten organiseren in het KBC?
Arrangementen minimaal 8 personen

Per persoon

Arrangement 1 (adviesleeftijd vanaf 7 jaar)
45 minuten lasergame
15 minuten IPS (Interactive Play System)
pauze zakje chips en onbeperkt ranja
60 minuten Glowsport (voetbal, volleybal of trefbal)
Arrangement 2 (adviesleeftijd vanaf 8 jaar)
60 minuten Robinson Experience
pauze zakje chips en onbeperkt ranja
60 minuten Glowsport (voetbal, volleybal of trefbal)
Arrangement 3 (adviesleeftijd vanaf 7 jaar)
45 minuten lasergame
15 minuten IPS
pauze zakje chips en onbeperkt ranja
60 minuten Armbandjes-workshop
Arrangement 4 (adviesleeftijd vanaf 7 jaar)
60 minuten Armbandjes-workshop
zakje chips en onbeperkt ranja
Aansluitend eten:
Snackmenu kind (patat met een snack)
Snackmenu volwassene (patat met een snack)
Zoete koek (etagère met zoetigheid)

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

12,50

12,50

15,50

9,00

4,00
5,00
1,75
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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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