
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

Zwembadvereniging 
“De Spettertuin” 

 
Noordeloos 2015 

21e jaargang 



  



 
 
 
 
 
 
telefoon: 0183 – 58 21 75 
e-mail:  despettertuin@hotmail.com 
website:  www.noordeloos.nl 
 
Adres:  Van Brederodestraat 20b, 4225 RD Noordeloos 
 
Bankrekeningnummers:  
Vrienden van De Spettertuin   NL 38 RABO 0301 7466 80 
Algemeen    NL 37 RABO 0346 3528 27 
 
Wilt u a.u.b. alleen voor dringende zaken bellen, zoals bv. afmelden zwemles? 
 
 

Hulp!!! 
 
De Spettertuin is afhankelijk van hulp door vrijwilligers zoals klussers, schoonmakers 
en toezichthulpen. Wilt u iets doen? Meldt u dan a.u.b. aan bij één van de 
bestuursleden of aan de kassa van het zwembad. Zonder uw hulp kan De Spettertuin 
niet bestaan. Alvast bedankt! 
 
 

Kassa!!! 
 
Wist u dat wij kassabonnen van de “Dick Voor Mekaar Shop” en slagerij “Bouter” 
sparen? Hiermee worden wij door beide bedrijven gesponsord. U kunt ze afgeven aan 
de kassa van het zwembad of bij één van de bestuursleden. Alle beetjes helpen, dus 
bij voorbaat dank! 
 
 

Bestuur 
 
Het bestuur van Zwembadvereniging “De Spettertuin” wordt gevormd door: 
 
Voorzitter:   Henk Voormolen     0183 – 58 23 99 
Secretaris:   Rick Hoeksema     0183 – 58 88 24 
Penningmeester:  Justin Vink      0183 – 63 89 27  
Administratie (leden, donateurs, abonnementen en  
zwemlessen):  Annemiek van Vuren    0183 – 58 87 81 
Overige leden:  Herman Vervoorn     0183 – 56 13 50 
    Anneke Bassa     0183 – 58 20 11 
 
 

 
  



 
 
 
 
Voor u ligt de 21e editie van het Spetternieuws  waarin we allereerst terugkijken op 
een mooie zomer 2014, waarin we, voor het tweede jaar op rij(!), meer dan 15.000 
bezoekers mochten verwelkomen. Daarnaast waren er weer de nodige bijzondere 
activiteiten, waarvan u in deze Spetternieuws enkele foto’s aantreft.  
Zo zijn we, op initiatief van zwemjuf Bea, gestart met twee moderne soorten 
zwemonderwijs: Puppy- en Survivalzwemmen. Voor beginnende en ervaren zwemmers 
met aan het eind een officieel erkend certificaat of diploma. De animo voor beide 
nieuwe groepen was groot, dus ook in 2015 bieden we weer cursussen Puppy- en 
Survivalzwemmen  aan. Meer informatie verderop in dit Spetternieuws.  
Naast alle aandacht voor heugelijke gebeurtenissen, hebben we, onder leiding van 
onze badmeester Martin, tijdens de dag van nationale rouw op woensdagmiddag 23 juli 
ook stilgestaan bij de slachtoffers van vlucht MH17; een somber maar mooi moment op 
een verder zonovergoten dag. En dankzij badmeester en vrijwilligers lag de Spettertuin 
er heel het seizoen weer piekfijn bij! 
Die zon scheen in de zomer van 2014 net iets vaker dan normaal, wat ook goed was 
voor de in het voorjaar geïnstalleerde zonnepanelen . De opbrengst van deze panelen 
is belangrijk voor het verlagen van onze kosten als zwembad.  
 
Hiermee kom ik meteen op een steeds terugkerend punt op de agenda van ons 
zwembad: de financiën . Een zwembad volgens alle wettelijke vereisten open houden, 
kost geld. Helaas veel meer geld dan de verkoop van (les)abonnementen, dagkaartjes, 
chips en ijsjes oplevert. Dit betekent dat we als Spettertuin (en dat geldt voor elk 
zwembad in Nederland) een jaarlijks exploitatietekort  hebben. Nu hebben we van de 
gemeente  weliswaar een “verzelfstandigingsbuffer” ter grootte van 5x de oude 
jaarsubsidie meegekregen, maar we willen de Spettertuin toch graag langer dan het 
jaar 2020 voor Noordeloos behouden!  
Om dat te kunnen waarmaken is de financiële steun van zo veel mogelijk mensen in en 
rond Noordeloos onmisbaar. Daarom staat seizoen 2015 in het teken van de Vrienden 
van De Spettertuin . We hebben al enige tijd een aantal trouwe vrienden, die ons 
jaarlijks met een geldbedrag steunen. Tegelijkertijd hebben we veel meer vrienden 
nodig om op langere termijn het hoofd boven water te kunnen houden. En in plaats van 
pas aan de bel te trekken als het water ons aan de lippen staat, willen we nu al starten 
met het leggen van een stevig fundament, waarop De Spettertuin nog heel lang ons 
bruisende, goed bezochte en gezellige dorpszwembad kan blijven. We gaan dit jaar 
dus de boer op om heel Noordeloos en omstreken Vriend van De Spettertuin te maken 
voor €50,- of €100,- per jaar . U kunt een hulpvraag van ons verwachten dus. Wilt u 
niet wachten? Graag! Alle benodigde info staat verderop in dit Spetternieuws. 
    
Tot slot: we kijken uit naar een zinderende zomer, waarin ons zwembad weer kan 
zorgen voor volop zon-, speel- en waterpret. Vanaf dinsdag 28 april 13.00 uur  is de 
poort weer open en bent u een zomer lang van harte welkom in De Spettertuin! 

 
Namens het bestuur, 
Henk Voormolen 
  



 
 
 
 
 
28 April  t/m 12 september 2015:   Juni t/m augustus extra avondopening: 
 
Maandag  14.00 – 17.00    van 19.00 - 20.00 uur 
Dinsdag  14.00 – 17.00    van 19.00 - 20.00 uur 
Woensdag  13.00 – 17.00    van 17.00 - 20.00 uur 
Donderdag  14.00 – 17.00    van 19.00 - 20.00 uur 
Vrijdag      13.00 – 17.00   van 19.00 - 20.00 uur 
Zaterdag    13.00 – 17.00 
 
Tijdens basisschoolvakanties is De Spettertuin alle dagen vanaf 13.00 uur geopend.  
 
De Spettertuin is alle zondagen gesloten. Op Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag is het 
bad alleen bij mooi weer geopend. 
 
Het bestuur van Zwembadvereniging “De Spettertuin” behoudt zich het recht voor om 
de openingstijden te wijzigen en het bad geheel of gedeeltelijk te sluiten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor kinderen die nog te jong zijn om te starten met het 
Zwem-ABC, bieden we Puppyzwemmen  aan. Een speels 
programma dat kinderen een goede voorbereiding biedt op 
het Zwem-ABC . Na afronding ontvangen de kinderen een 
NPZ-erkend certificaat. 
 
Kinderen die het zwem-ABC reeds gehaald hebben, kunnen 
hun zwemvaardigheid nog 

verder vergroten met de Zwemvaardigheidsdiploma's 
Survival 1, 2 en 3 . Zeker voor jonge kinderen die het 
Zwem-ABC hebben voltooid, is het raadzaam  
regelmatig te blijven zwemmen om hun geoefendheid 
op peil te houden . Survivalzwemmen is gebaseerd op 
situaties die in de praktijk van alle dag kunnen 
voorkomen in en rond het water. En het is bovenal leuk 
en uitdagend ! 
 
Verderop in dit Spetternieuws leest u meer informatie over deze nieuwe zwemlessen 
en het vertrouwde Zwem-ABC.  



 
 
 
 
 
 
Zaterdag 28 maart en  vanaf 09.00 uur klussen en schoonmaken  baden. 
zaterdag 11 april Alle hulp is welkom!!  
 
Woensdag 8 april en  Voorverkoop abonnementen  bij het zwembad van 10.00 
vrijdag 10 april tot 12.00 uur. Gebruik van het inschrijfformulier (met foto!) is 

verplicht. N.B.: alleen tegen contante betaling!!  
 

Donderdag 9 april Voorverkoop abonnementen  bij het zwembad van 18.00  
tot 20.00 uur. Gebruik van het inschrijfformulier (met foto!) is 
verplicht. N.B.: alleen tegen contante betaling!!  

 
Maandag 13 april en  van 09.00 tot 11.30 uur schoonmaak  en voorbereiding 
woensdag 15 april opening. Alle hulp is welkom!!  
 
Dinsdag 28 april   Opening zwemseizoen  om 13.00 uur (meivakantie). 
 
Maandag 4 mei   Voorzwemmen  leskinderen A-diploma vanaf 15.00 uur. 
 
Maandag 11 mei en   Start zwemlessen  tussen 17.00 en 19.00 uur. 
dinsdag 12 mei 
 
Maandag 29 juni  Week van De Spettertuin  met Zwem4daagse , 
t/m zaterdag 4 juli spelletjesmiddag, moonlightzwemmen en nog veel meer!!  

Het zwembad is ‘s avonds gesloten voor vrij zwemmen. 
 
Zaterdag 4 juli Noordeloos Zwemkampioenschap met aansluitend de 

Vrienden van De Spettertuin BBQ  en playbackshow 
 
Zaterdag 1 augustus Jaarmarkt, het zwembad is die dag gesloten. 
 
Zaterdag 5 september Proefzwemmen  tot 14.00 uur. Het zwembad is deze dag tot 

14.00 uur gesloten voor vrij zwemmen. 
 
Zaterdag 12 september Diplomazwemmen  tot 14.00 uur en vervolgens afsluiting 

van het zwemseizoen met hond+baas-zwemmen. 
 
 
 
Eventuele wijzigingen en overige activiteiten worden steeds bij de kassa van het bad 
aangekondigd. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ik word lid / donateur van zwembadvereniging “De Spettertuin” 
 
Naam : _____________________________________ 
 
Adres : _____________________________________ 
 
 

0 Contributie/lidmaatschap : €          per jaar (minimaal € 7,50) 
 
0    Donatie                           :  € ____ per jaar (minimaal € 7,50) 
 
 
 

S.v.p. inleveren bij één van de bestuursleden of bij de kassa van het zwembad. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Bankrekeningnummer: 

NL 38 RABO 
0301 7466 80 

Wordt VWordt VWordt VWordt Vriend riend riend riend 
en steun en steun en steun en steun     

De Spettertuin De Spettertuin De Spettertuin De Spettertuin 
met een met een met een met een 

jaarlijkse gift jaarlijkse gift jaarlijkse gift jaarlijkse gift 
van €50,van €50,van €50,van €50,----    of of of of 

€100,€100,€100,€100,----    

o.v.v.o.v.v.o.v.v.o.v.v.    “Vriend van De Spettertuin 2015“Vriend van De Spettertuin 2015“Vriend van De Spettertuin 2015“Vriend van De Spettertuin 2015””””    



 
 



 
 
 
 
 
 
 
De doelstelling van De Spettertuin is om zo veel mogelijk kinderen kwalitatief zwemonderwijs 
te bieden. Mocht het aantal aanmeldingen echter hoger zijn dan de beschikbare lescapaciteit, 
dan geldt de volgende regel: als eerste worden kinderen woonachtig in Noordeloos ingedeeld, 
vervolgens kinderen die elders woonachtig zijn (de laatste groep in volgorde van aanmelding). 
 
 
Wilt u één of meer kinderen aanmelden voor zwemles, stuur dan een mail met de volgende 
gegevens per kind naar despettertuin@hotmail.com . 
 

• Achternaam: 
 

• Roepnaam: 
 

• Geboortedatum: 
 

• Te behalen diploma: 
 

Wanneer u uw kind aanmeldt voor het A-diploma, graag aangeven of uw kind al eerder les 
heeft gehad en hoe lang. 

 
 
Naam ouder/verzorgende : _______________________________________________ 
 
Adres    : _______________________________________________ 
 
Postcode en plaats  : _______________________________________________ 
 
E-mail    : _______________________________________________ 
 
Tel.nr.    : _______________________________________________ 
 
Opmerkingen : _______________________________________________ 
 
 
 
Alle gegevens dienen uiterlijk donderdag 16 april om 12.00 uur  aangeleverd te zijn.  
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Annemiek van Vuren,  
tel.nr. 0183 - 58 87 81 of despettertuin@hotmail.com. 
De lesindeling wordt in de week voorafgaande aan de start van de zwemlessen gemaild en is 
te raadplegen bij de kassa van het zwembad. De zwemlessen starten in de week van 11 
mei 2015 . 
 
  



 
 
 
 
Te behalen diploma’s 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen onderstaande, door het NPZ|NRZ erkende, 
diploma’s in De Spettertuin behaald worden: Puppyzwemmen, Zwemdiploma A, B, C en 
Survivalzwemmen 1, 2 en 3.  
 
Vanwege de langere opleidingstijd in een buitenbad is het noodzakelijk de zwemlessen trouw 
te bezoeken. Elke lesser krijgt twee keer per week een les van 30 minuten. Puppyzwemmen is 
één keer per week 30 minuten. De zwemlessen zijn op maandag en donderdag of op dinsdag 
en vrijdag. De lestijden zijn, in blokken van 30 minuten, tussen 17.00 en 19.00 uur.. 
Om deel te kunnen nemen aan de lessen voor het zwem-ABC is een minimumleeftijd van 5 
jaar  (gemeten op 1 juni van het lopende zwemseizoen) vereist. Puppyzwemmen is mogelijk 
vanaf 4 jaar  (gemeten op 1 juni van het lopende zwemseizoen) 
 
Puppyzwemmen 
Het Puppyzwemmen staat aan de basis van het leren zwemmen voor het Zwem-ABC. Indien 
nodig wordt  aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Tegelijkertijd wordt de 
basis gelegd voor het leren zwemmen, met de eerste basisbeginselen, zoals een goede 
ademhaling, drijven en draaien van buik naar rug en terug. Kinderen leren het water kennen 
en zich er prettig in voelen. Een ideale opstap voor het A-diploma ! 
Puppyzwemmen eindigt met een serie proefjes, waarvoor uw kind een officieel  Puppy-
certificaat krijgt!     
 
Zwem-ABC 
Iedereen die in De Spettertuin leert zwemmen, wordt opgeleid voor het Zwem–ABC. Het 
Zwem–ABC bestaat uit een drietal Nationale Zwemdiploma’s: A is aanleren, B is beter 
worden en C is compleet . De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar 
pas wie het C-diploma op zak heeft, kan zich goed redden in zwembaden en bij activiteiten in, 
op en aan het water. 
In de eerste periode worden veel oefeningen in spelvorm aangeboden, omdat dat voor 
kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in 
het water, elk spel heeft een doel. Ook ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. 
Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met 
vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Bij het Zwem–ABC worden 
4 zwemslagen aangeleerd: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borst- en rugcrawl. 
 
Voorzwemmen voor zwemdiploma A 
Wie zich aanmeldt voor het A-diploma moet voorzwemmen op maandag 4 mei  vanaf 15:00 
uur. De voorzwemindeling wordt u kort ervoor gemaild en is te raadplegen bij de kassa van het 
zwembad. Daarop kunt u zien hoe laat uw kind verwacht wordt om voor te zwemmen.  
 
Survival-123 
Bij het zwemvaardigheidsdiploma Survival leert een kind hoe hij/zij zichzelf kunnen redden als 
hij/zij onverwachts in het (donkere) water terechtkomt of het redden van een vriendje die in 
nood te water is. Kinderen leren o.a. in een boot te klimmen, onder water zwemmen met een 
geblindeerde zwembril, droge en natte redding en het vervoeren van materiaal dat droog moet 
blijven.  Alle onderdelen worden gekleed uitgevoerd (basis- en uitgebreid kledingpakket). 
Het zwemvaardigheidsdiploma Survival is een vervolg op het zwem-ABC . Er zijn 3 Survival-
diploma's te behalen.  



 
 
Het is de bedoeling dat alle bezoekers aan De Spettertuin op een veilige en plezierige manier 
kunnen genieten van ons zwembad. Daarom zijn er enkele duidelijke (spel)regels: 
 
� Elk bezoek aan zwembad De Spettertuin vindt geheel voor eigen risico plaats. 
� Toegang alleen op vertoon van een origineel en geldig abonnement. 
� Bij constatering van fraude met een abonnement wordt dit abonnement ingenomen. 
� Mensen die zich zonder geldig toegangsbewijs op het terrein van De Spettertuin bevinden 

kunnen voor langere tijd de toegang tot het zwembad worden ontzegd.  
� Kinderen tot 2 jaar hebben gratis toegang. Kinderen tot en met 6 jaar en kinderen zonder 

diploma zwem-ABC hebben alleen toegang onder begeleiding en verantwoordelijkheid van 
een persoon van 18 jaar of ouder met een zwemdiploma. 

� Bij het ondiepe bad is officieel toezicht wettelijk niet verplicht en ook niet aanwezig. 
Gebruikers en/of begeleiders zijn zelf geheel verantwoordelijk voor hun (eigen) veiligheid.  

� Kinderen zonder A-diploma mogen alleen onder begeleiding en volledige verantwoording 
van een persoon van 18 jaar of ouder met een zwemdiploma in het diepe bad. 

� Huisdieren worden niet toegelaten. 
� Het bestuur van Zwembadvereniging “De Spettertuin” is niet aansprakelijk voor diefstal, 

verlies/beschadiging van eigendommen en/of ongevallen in en om het zwembad. 
� Voor schade aan zwembadeigendommen zal de veroorzaker aansprakelijk gesteld worden. 
� Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers en/of 

zwembadpersoneel dient achterwege te blijven. 
� Bij diefstal, drugsgebruik/-handel, agressief en/of onzedelijk gedrag wordt direct de politie 

ingeschakeld. 
� Het is verboden om glas- en/of breekbare voorwerpen mee te nemen naar het zwembad. 
� Laat kleding niet in de kleedhokjes hangen en laat waardevolle zaken thuis. 
� Gevonden voorwerpen worden tot het eind van het seizoen bewaard en kunnen bij de 

kassa worden afgehaald. 
� Het is niet toegestaan om te spelen of zich onnodig op te houden in kleedruimtes. 
� Het is niet toegestaan rond de baden en op de rand van het diepe bad te rennen. 
� Het dragen van andere kleding dan badkleding in het water is verboden. 
� De glijbaan mag alleen zittend met de voeten naar voren gebruikt worden. 
� Duiken is alleen toegestaan in het allerdiepste gedeelte van het diepe bad. 
� Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen.  
� Eten en drinken is alleen toegestaan op het terras en de ligweide. 
� Het meenemen en/of nuttigen van alcoholische dranken is verboden. 
� Afval dient in de daarvoor bestemde bakken achtergelaten te worden. 
� De speelattributen blijven in het bad, de stoelen en parasols op het terras. 
� Het gebruik van de aanwezige speeltoestellen is geheel op eigen risico. 
� Balspelen zijn alleen toegestaan wanneer ze geen overlast voor andere bezoekers of 

schade kunnen veroorzaken, dit ter beoordeling van het zwembadpersoneel. 
� De hoofdingang en de poort naar de ligweide dienen beide vrij te blijven voor hulpdiensten. 
� Bezoekers die zich niet aan bovenstaande regels houden of zich anderszins hinderlijk 

gedragen, kunnen door het zwembadpersoneel onmiddellijk de toegang tot het zwembad 
worden ontzegd. Bij herhaling kan het bestuur besluiten tot een maatregel van langere duur.  

� Bij onheus bejegenen en/of lastigvallen van het zwembadpersoneel volgt altijd een 
ontzegging van de toegang voor de rest van het seizoen en/of volgend(e) seizoen(en). 

� Bezoekers zijn te allen tijde verplicht onmiddellijk de instructies van het aanwezige 
zwembadpersoneel op te volgen.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Een plaatje uit d’oude doos met als titel ”Examen 1977”. Bent of herkent u iemand op deze foto? 
  



 
 
 
Ieder persoon krijgt een eigen persoonlijk abonnement met foto. Onderstaand formulier tijdens 
de voorverkoop a.u.b. volledig ingevuld en samen met een goed gelijkende (pas)foto (van 
circa 3,5 x 4,5 cm) per vermeld persoon (dus ook leden uit hetzelfde gezin) in een open 
envelop inleveren aan de kassa van het zwembad. Vergeet niet op de achterkant van elke foto 
de juiste naam en geboortedatum te vermelden. De abonnementen gekocht in de voorverkoop 
kunt u bij het eerste bezoek van het seizoen afhalen aan de kassa van het zwembad en 
dienen daarna bij elk bezoek getoond te worden. U kunt alleen contant betalen!  
 
Gezinsabonnement Overige gezinsleden (2 jaar of oud er) 
 Roepnaam      Geboorte-    Diploma 
           datum     ja/nee? 
 
Naam: ______________________________ 1.____________________   _________   _____ 
 
Adres: ______________________________ 2.____________________   _________   _____ 
 
Wnplts: _____________________________ 3.____________________   _________   _____ 
 
Tel.nr.: _____________________________ 4.____________________   _________   _____ 
 
   5.____________________   _________   _____ 
 
 
 Persoonlijk abonnement tot en met 17 jaar 
 
Naam : ______________________________________ 
 
Adres :  ______________________________________ 
 
PC + Woonplaats : ______________________________________ 
 
Geb. datum : ______________________________________ 
 
Tel.nr. : ______________________________________ 
 
Diploma   : ja / nee 
 
 
 Persoonlijk abonnement vanaf 18 jaar 
 
Naam : ______________________________________ 
 
Adres :  ______________________________________ 
 
PC + Woonplaats : ______________________________________ 
 
Geb. datum : ______________________________________ 
 
Tel.nr. : ______________________________________ 
  



 
De voorverkoop van abonnementen vindt plaats aan de kassa van het zwembad op de 
elders in dit Spetternieuws vermelde data. Alleen in de voorverkoop ontvangt u, 
uitsluitend tegen contante betaling, korting op de abonnementsprijs.  
Na de voorverkoop ontvangt u geen korting meer en kunt u abonnementen tegen de 
normale prijs verkrijgen aan de kassa van het bad. 
 
Abonnementstarieven:      Voorverkoop Normaal 
 
• Gezinsabonnement (incl. kinderen t/m 17 jaar) €   90,-  € 95,- 
• Persoonlijk abonnement (18 jaar en ouder)  €   50,-  € 55,- 
• Persoonlijk abonnement (van 2 t/m 17 jaar)  €   35,-  € 40,- 
• 10-Badenkaart            -   € 32,50 
• Dagkaarten             -   €   3,50 
 
Kinderen tot 2 jaar hebben gratis toegang. Kinderen  tot en met 6 jaar en kinderen 
zonder zwemdiploma A hebben alleen toegang onder be geleiding en 
verantwoordelijkheid van een persoon van 18 jaar of  ouder met zwemdiploma. 
 
� Seizoenkaart Zwem-ABC en Survival-123 (excl. diplomazwemmen) €  110,- 
� Seizoenkaart Puppyzwemmen       €    55,- 
 
Abonnementhouders hebben alleen toegang tot het zwembad op vertoon van hun 
geldige en originele abonnement. 
 
Bij verlies van uw abonnement kunt u voor € 5,- een vervangend exemplaar aanvragen 
bij de kassa van het zwembad. 
 
 

 



 


