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Voorwoord:
De voorbereidingen voor het zwemseizoen 2022 zijn in volle gang. Deze
informatiefolder ziet er wat anders uit dan dat u van ons gewend bent. Dit is
het gevolg van een aantal wisselingen van bestuursleden die gepaard gaan
met nieuwe ideeën. We proberen met een frisse open blik naar het reilen en
zeilen van zwembad te kijken en zo leuke initiatieven en activiteiten te
bedenken voor het komende seizoen. Communicatie hierover gaat via
facebook, Instagram en de website. We zullen ook info gaan delen via de
scholen en regionale kranten.
Wij willen hierbij van de gelegenheid gebruik maken om de oud
bestuursleden te bedanken. Zij hebben jarenlang hun ziel en zaligheid in het
zwembad gestoken om het draaiende te houden. Dit was zeker niet altijd
gemakkelijk. Tot overmaat van ramp komt dan corona om de hoek kijken,
waardoor zwemmen lange tijd niet mogelijk was. Gelukkig zijn zij er in
geslaagd om enthousiaste nieuwe bestuursleden te vinden die het stokje van
hen over willen nemen. We gaan dan ook proberen om er met elkaar een
geweldig zwemseizoen van te maken. Uiteraard kunnen we dat als bestuur
niet alleen. Er is een groep mensen die zeker zo belangrijk is voor het
zwembad, denk hierbij aan de klusploeg, bad personeel, kiosk medewerkers,
bezorgers van folders en abonnementen en iedereen die we nog vergeten
zijn. Jullie zijn allemaal toppers! Bedankt!!
Rest ons nu alleen nog te hopen op een mooie zomer met mooi, zonnig weer
en hopelijk zien we elkaar dan bij zwembad de Wiekslag.

Met vriendelijke groet, het bestuur
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Informatie:
Een begrip in de regio
Zwembad de Wiekslag is een begrip in de regio. Het zwembad trekt jaarlijks
veel bezoekers uit de omliggende dorpen en uit Duitsland. Vele bewoners
hebben door de jaren heen gebruikt gemaakt van dit mooie openluchtbad en
we willen dat dit in de toekomst ook zo blijft. Het bad heeft een belangrijke
functie voor beide dorpen. In de zomer ontvangen we veel kinderen, jeugd,
gezinnen en ouderen. Ze komen er om baantjes te zwemmen of een leuke
middag te hebben. We houden de zwemvierdaagse en organiseren andere
drukbezochte activiteiten.
Werkgroepen:
Omdat we dit jaar zijn begonnen met een iets andere opzet van het bestuur
en de taken die allemaal nog vrijkomen naast de werkzaamheden van het
dagelijks bestuur zijn we nog op zoek naar mensen voor de volgende
commissies:
-

Activiteitencommissie
klusploeg / onderhoud
Sponsorcommissie
Personeel

Samen kunnen we er dan voor zorgen dat er leuke activiteiten worden
georganiseerd, goed onderhoud wordt gepleegd, werving van sponsoren
plaats vindt en nieuw personeel wordt aangetrokken.
Voor vragen of het aanmelden om plaats te nemen in één van deze
commissies, kunt u terecht bij het volgende mailadres:
bestuur@zwembaddewiekslag.nl
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Even voorstellen:
Het bestuur bestaande uit:
Voorzitter:

Freddy Schwieters

Secretaris/ penningmeester:

Loes Kolker

Algemene bestuursleden:

Bas Sijbom
Vincent Bruns
Herman Wenneker
Geert Hendrik Niers
Marleen Hermes
Henk Nijenstein
Jeroen Kuipers

Het personeel bestaande uit:
Badpersoneel:

Marleen Hermes
Dick Rogge
Martin Menke
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Activiteiten in de omgeving
Wandelen en fietsen
In de omgeving van zwembad de Wiekslag kunt u heel erg mooi wandelen en
fietsen in het Bargerveen. De borden tonen meerdere wandel- en fiets routes
in de omgeving aan. In het Bargerveen kunt u heerlijk genieten van de
prachtige omgeving en nadat u hebt gewandeld of gefietst kunt u bij ons
terecht voor een verfrissende duik. We zien u dus ook heel graag, als u niet
komt zwemmen, in het zwembad. Bij ons is volop parkeergelegenheid en een
goede uitgangspositie om het Bargerveen te ontdekken.
Mei:

Juni:

7. Opening zwembad

20. Start zwem 4-daagse
26. Eind zwem 4-daagse

Juli:
15. discozwemmen
Augustus:
Activiteitenkalender
zwembad
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19. discozwemmen

Voor alle actuele informatie kunt u terecht op de website, facebookpagina of
Instagram. Hier vindt u ook extra informatie m.b.t. de activiteiten.

Openingstijden:
Week 19 t/m 28, 34 en 35
Maandag

14.00 uur – 18.00 uur

Dinsdag

14.00 uur - 18.00 uur

Woensdag

14.00 uur – 18.00 uur

Donderdag

14.00 uur - 18.00 uur

Vrijdag

12.30 uur – 18.00 uur m.u.v. discozwemmen

Weekend:

12.00 uur – 18.00 uur*

September:
3. Sluiting zwembad
4. Natte neuzendag

*Bij mooi weer tijdens de feestdagen
(Hemelvaart, Pinksteren) kunnen de
openingstijden wijzigen. Houd onze social
media voor actuele tijden in de gaten.
Week 28 t/m 33
Maandag

6

12.00 uur – 20.00 uur

Dinsdag

12.00 uur - 20.00 uur

Woensdag

12.00 uur – 20.00 uur

Donderdag

12.00 uur - 20.00 uur

Vrijdag

12.00 uur – 20.00 uur

Weekend:

12.00 uur – 18.00 uur

Het nieuwe systeem voor abonnementen:
Aankomend jaar gaan we starten met een nieuw pasjessysteem. Dit systeem
zal de oude abonnementen vervangen. Daar zitten voor u veel voordelen
aan, maar ook zeker voor ons. Hier even een aantal voordelen op een rijtje:
Abonnementspassen kunnen direct worden geprint en zijn herbruikbaar
(opnieuw activeren), tickets en abonnementspassen zijn te scannen met een
QR-code, makkelijk te beheren passensysteem met verschillende
abonnementen, badenkaarten worden automatisch afgewaardeerd, Ideal
betaaloptie, makkelijk direct een foto maken voor op het pasje en nog veel
meer.
De abonnementen zullen dus vanaf heden allemaal via de website van het
zwembad gaan. Hieronder de te nemen stappen:
-
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Ga naar www.zwembaddewiekslag.nl;
Klik op het kopje abonnementen;
Hier kiest u het gewenste abonnement of banenkaart;
Vul al uw gegevens in;
Maak een foto of upload een foto;

-

Controleer alle gegevens;
Kies de betaling, dit kan zijn ideal of later betalen;
▪ Later betalen kan bij het zwembad, het liefst met pin.
Pasjes worden geprint en kunt u 7 mei afhalen of bij uw volgende
bezoek aan het zwembad.

Denk eraan dat de vroege dolfijn (early bird, maar dan net even anders)
abonnementen zijn tot 7 mei, daarna gelden de reguliere prijzen.

Vrijwillige bijdrage:
Normaal gesproken hebben de mensen die geen abonnement kopen de
mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te doen. Hier kwamen altijd
vrijwilligers voor langs de deur. Ook dit gaat anders vanaf dit seizoen. Er
zullen binnenkort qr codes via de site komen, die gescand kunnen worden en
daar kunt u dan een eenmalige vrijwillige bijdrage doen. We houden u
hiervan op de hoogte via de website en andere sociale media.
Iedereen die dit toch nog graag contant wil betalen, mag dit bij één van de
volgende adressen in de brievenbus gooien:
De Waide 38, Nieuw Schoonebeek
Ammonietstraat 10 , Weiteveen

Nieuwe aanwinsten:
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Er zijn al flink wat vernieuwingen en
aanpassingen gedaan bij het zwembad

zoals; nieuwe pingpongtafels,
ligweide, een airtrampoline,
beachvolleybal, beachsoccer etc.

Dit is mogelijk gemaakt door meerdere
sponsoren en daarvoor willen we ze
hartelijk danken.

Bedankwoord
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
Na respectievelijk 10 en 20 jaar een bestuursfunctie (en het nodige
“veldwerk”) hebben Martin Menke en ik besloten dat het tijd wordt om het
stokje door te geven aan een nieuwe generatie bestuursleden. We kijken
terug op een mooie tijd waarin we samen met andere vrijwilligers veel
hebben bereikt. We willen voor u ónze highlights nog even op een rijtje
zetten:
-

-
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In 2000 hebben het zwembad en de gebouwen een grote renovatie
ondergaan en daarna is het zwembad op spectaculaire wijze
heropend.
In de jaren daarna is de machinekamer voorzien van nieuwe
apparatuur, heeft de meterkast een update gekregen en zijn er
zonnepanelen geplaatst.

-

-

De glijbaanpomp en circulatiepomp zijn in z’n geheel vervangen en
het kleuterbad heeft een mooie waterpartij gekregen voor de
allerkleinsten.
De kiosk is sinds vijf jaar in eigen beheer en wordt gerund door twee
vrijwilligers.
Samen met andere sportaccommodaties in de regio hebben we de
subsidie van de zogenaamde knelpuntenpot kunnen behouden, wat
noodzakelijk is voor onderhoud en renovatie.

Naast de gemeente Emmen hebben Dorpsbelangen van beide dorpen ons
altijd een warm financieel hart toegedragen. En heel belangrijk, de
sponsoren, de vaste vrijwilligers van de tuin- en klussengroep en de mensen
die ieder jaar van deur tot deur gaan voor de abonnementen en vrijwillige
bijdrages. Met hen, én door de vrijwillige bijdrages van inwoners van
Weiteveen en Nieuw Schoonebeek, hebben we het zwembad open kunnen
houden, de laatste jaren in coronatijd was dat zeker niet eenvoudig. Hopelijk
mag het zwembad het komend jaar wel weer het gehele seizoen open zonder
beperkingen.

Wij wensen de bestuursleden Herman, Geert Hendrik, Bas, Vincent en de
nieuwe bestuursleden Jeroen, Freddy, Loes, Marleen en Henk een zonnige
toekomst toe. Het is goed om te zien dat een nieuwe groep mensen is
opgestaan om ons zwembad voor Weiteveen en Nieuw Schoonebeek te
behouden.
Iedereen bedankt voor alle support die we hebben mogen ontvangen en nog
vele mooie zwemseizoenen!
Dick Rogge

Klussendag 9 april 2022
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Op zaterdag 9 april hebben we een grote klussendag georganiseerd om de
klusgroep zoveel mogelijk te ondersteunen en om alles zoveel mogelijk klaar
te maken voor de start van het nieuwe seizoen. Het was een groot succes en
wat zijn er ontzettend veel mensen geweest om te helpen. Een kleine
impressie van deze dag. Volgend jaar zal de klussendag rond dezelfde tijd zijn
en dan gaan we ervan uit dat er nog meer mensen komen om te helpen!
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We bedanken alvast al onze sponsoren, dankzij jullie kan het zwembad blijven
bestaan!!!
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Bouwbedrijf Striper

Co Grooten (tussenpersoon energie)

Coop Peters

Lubbers Houtbouw

Bella Italia

Katuin Power Supply

West Stukadoors

Gevel Techniek Drenthe

Hegeman en Haitel schilderwerken

Paas Totaalafbouw B.V.

Jouw hypotheek

Sinterklaaskantoor

Rijschool Schulte

Regiobouw

Café Old Pub

Esperando’s BV

Demcom sloopwerken

Harwig

Huls Staalbouw

DNN Groep

Bouwgroep Emmen

Platzer Installatietechniek

Bouwcenter Die Twee

Groenmaat

Schnoing Tegeltechniek

Joldersma wonen

Prostuc

Raab Karcher

BMK

Bouwbedrijf Herbers

Lubbers Machines

Motorsport Klazienaveen

Imming bouw

Zincoat

Nemaco

Goudstikkers en de Vries

Gankema betonboringen

ML Betonboringen

Tienstra timmer en metselwerken

PK Bouw

Kozijntechniek Weiteveen
Wolken Loon-& Grondverzetbedrijf

Jitse Fashion

Lambers cultuurtechniek en boomrooierij

B-Tam

Met omdat

Beveiligingstechniek Emmen

Bentum en Dragtstra Makelaars

Menges en de Vries

Kral en Schukken

Vodoz Makelaardij

Bakker Wilco

Touren in Drenthe

Bespaar Advies Dienst Nederland

Kuipers bouwmaterialen

Hindriks Metaal

Boomkwekerij Klein Stapel

Van Wieren bouw

Kroon

Avitec

MTS Wehkamp

Rohling Party Tentenverhuur

B&B Afvalrecycling

Fellas Las en Metaaltechniek

Saxum en Firmum vastgoed

Ter Wolde Renault

Trimsalon op het Oosten

Reinders Assurantiën

Cumapol

Houkematools
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Plas Timmerwerken

