͞sƌŽĞŐĞsŽŐĞůZwemmen͟  in  het  prachtige  buitenbad  van  Combibad  Kwekkelstijn.  
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vrijdag,  ͛Ɛ-‐morgens  tussen  07.00  uur  en  08.30  uur,  van  een  frisse  duik  in  het  prachtige  
buitenbad  van  Combibad  Kwekkelstijn.  De  watertemperatuur  is  heerlijk,  zwemmen  in  de  
buitenlucht  in  de  vroege  ochtendzon  is  fantastisch  en,  ook  bij  wat  kouder  of  donker  weer  en  
zelfs  bij  wat  regen,  blijft  een  frisse  duik  in  het  verwarmde  water  met  afsluitend  een  heerlijk  
warme  douche  een  geweldige  ervaring.  
Ook  u  bent  van  harte  welkom.  Enige  voorwaarde  is  dat  u  een  ervaren  zwemmer  bent  en  
tenminste  16  jaar.  U  tekent  hiervoor  een  verklaring  waarin  de  voorwaarden  helder  zijn  
weergegeven.  
Als  u  bij  het  begin  van  het  seizoen  al  een  seizoensabonnement  hebt  wordt  zwemmen  extra  
voordelig.    
U  kunt  natuurlijk  ook  terecht  met  een  11-‐badenkaart.  In  het  weekend  kunt  u  vanaf  10  uur  
terecht.  Bovendien  kunt  u,  als  open,  met  het  abonnement  van  de  Vroege  Vogels  altijd  
terecht  in  het  buitenbad.  
  
Het  buitenbadseizoen  begint  in  mei  en  eindigt  begin  september.  Exacte  data  worden  o.a.  
vermeld  in  de  'Bossche  Omroep'  bij  nieuws  gemeente  's-‐Hertogenbosch  en  op  de  website  
van  Kwekkelstijn  (www.kwekkelstijn.nl).  Alle  informatie  is  ook  telefonisch  op  te  vragen  bij  
het  zwembad  Kwekkelstijn  (073  ʹ  5214107  binnenbad  of  073  ʹ  5218689  buitenbad).  
  
In  goed  overleg  met  het  management  en  de  medewerkers  van  Kwekkelstijn,  verzorgen  wij  
zelf  de  organisatie  rond  het  Vroege  Vogelzwemmen.  Ook  het  toezicht  wordt  door  de  Vroege  
Vogelzwemmers  verzorgd.  Daartoe  heeft  een  aantal  vrijwilligers  het  popduiken  en  het  naar  
de  kant  brengen  van  een  drenkeling  geoefend.  Dit  met  medewerking  van  de  Rosmalense  
Reddingsbrigade  die  de  instructies  verzorgt.  Overigens  kunnen  wij  best  nog  enkele  
toezichthoudende  popduikers  gebruiken.  Vaak  kun  je  samen  een  dienst  (gemiddeld  een  keer  
per  3  weken)  invullen  en  zelf  ook  nog  zwemmen.  Aarzel  dus  niet  en  meld  u  aan  bij  de  
toezichthouder  van  de  dag,  of  bij  een  lid  van  het  bestuur.  Vele  handen  maken  licht  werk.    
Het  spreekt  voor  zich  dat  wij  graag  bereid  zijn  tot  het  geven  van  nadere  informatie.  Voor  uw  
vragen  kun  t  u  terecht  bij    
  
-‐          Jacques  Goossens  tel.:  6480960,  mail:  jacquesgoossens@planet.nl  
-‐          Gust  Roets  
  tel.:  5213658.  mail:  gust.roets@xs4all.nl  
- Ine  Pels,       
tel.:  5217448,  mail:  p.pels@freeler.nl  
  
Dus,  sportievelingen  kom  uit  je  bed  en  neem  een  gezonde  duik  in  Kwekkelstijn.    
Kom  en  geniet  er  van  !!  
  

