
Zwemseizoen 2019

Opening: vrijdag 26 april om 12.00 uur
 zaterdag 27 april Koningsdag gesloten
 zaterdag 4 mei Badeendenrace om 12.00 uur
Sluiti ng: zaterdag 14 september om 17.30 uur

€ 10 voorverkoopkorting
per abonnement

als u bestelt vóór 1 april!

 Aanmelden Afh alen
 zwemlessen voorverkoopabonnementen
 Woensdag 17 april ANTONIUSHOF Montfoort
 19.00 - 19.30 uur aanmelden Diploma A
 19.30 - 20.00 uur aanmelden Diploma B-C-ZV1-2-3
 20.00 - 21.30 uur afhalen voorverkoopabonnementen

Godfried van Rhenenlaan 55
3417 AM Montf oort

0348-471577
info@knopenbad.nl
www.knopenbad.nl

   www.twitt er.com/
knopenbad

   www.facebook.com/
knopenbad

+

Foto
Pim Ras
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Voor al uw
druk- en printwerk

Uitgever van De IJsselbode  -  Lees uw krant ook op www.ijsselbode.nl

d e  d r u k k e r i j
d i e  s t a a t  v o o r  k w a l i t e i t

Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX  Oudewater
Tel. 0348-561478

Voelt u ook de zomer aankomen als de nieuwe zwembadkrant weer verschijnt? 
Een nieuw seizoen vol beweegplezier, ontmoeti ngen en ontspanning staat dan voor 
de deur. Met alle acti viteiten als een zwemvierdaagse, schoolzwemfesti jn, 
trimzwemmen en banenzwemmen is er voor elk wat wils. Kinderen behalen hun 
zwemdiploma in de buitenlucht en halen mogelijk zelfs meerdere diploma’s!
Het is in onze waterrijke omgeving bijzonder van belang dat kinderen en volwassenen 
zich goed weten te redden in het water. Dan is het pretti  g om te weten dat het 
Knopenbad zwemlessen verzorgt waar velen hun leven lang plezier aan beleven.
Vorig jaar hebben we een heel warme en droge zomer gehad. De zomer begon al in 
mei. Er was zelfs sprake van een hitt egolf, met een temperatuur die langer dan vijf 
dagen op rij op 25,0 graden of hoger lag. Qua zon en warmte hebben we een 
topzomer kunnen beleven. Hoe heerlijk is het dan het openlucht zwembad te kunnen 
bezoeken voor een verkoelende duik, plons of bommetje in het water. 
De hoge temperaturen zorgden voor vele bezoekers, jong en oud, aan het Knopenbad. 
Niet alleen van onze inwoners zelf, maar ook uit de regio wisten veel bezoekers het 
Knopenbad te vinden. Een groot compliment voor alle medewerkers, vrijwilligers en 
bestuursleden die klaar hebben gestaan om dit allemaal in goede banen te leiden.
Dat alles maakt dat het Knopenbad al jarenlang een goed bezocht zwembad is. 
En daar zijn we maar wat trots op. Laat de zomer maar komen!
Ik wens iedereen veel zwemplezier toe!
Burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong
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 Colofon
Uitgave: Sti chti ng Zwembad Montf oort
Oplage: 15.000 ex.
Realisati e: Drukkerij Heno

Oudewater, tel. 0348-561478
Na het succes van 2017 en 2018 wordt ook dit jaar, ti jdens de 
offi  ciële opening van het zwemseizoen, op zaterdag 4 mei om 
12.00 uur opnieuw een ‘Badeendenrace’ gehouden.

Hoe werkt het?
Koop jouw nummer(s) ti jdens het ophalen van je abonnement 
op zaterdag 13 april ti jdens de lentemarkt bij de stand van het 
Knopenbad (wees er snel bij want op = op) of op woensdag 
17 april. De kosten van dit nummer zijn € 4,50 per stuk.
Dit jaar zullen de eendjes ti jdens de opening van het zwembad 
via de glijbaan, voorzien van een nummer, naar beneden glijden.
Is het jouw eendje wat als eerste de fi nish haalt?
Ook dit jaar maak je weer kans op mooie prijzen.
Welke dit zijn….presenteren we ti jdens de verkoop.
Op de dag van de opening vindt ook de prijsuitreiking plaats.
Koop een nummer en doe mee met de derde 
Badeendenrace van Montf oort!
Wij wensen u veel plezier, u steunt hiermee het zwembad.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Zaterdag 4 mei
officiële opening
met Badeendenrace
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Lieve Vrouwegracht 29A | 3417 HM  Montfoort

06-28163213 | info@gobokoeriers.nl |  www.gobokoeriers.nl

GOBO  Koeriers
Uw zending, onze zorg!

Wij verzorgen al uw zendingen, zowel groot als klein.

Spoedleveringen zijn onze hoofdactiviteiten. 

Ook voor distributie, postzendingen, medicatie
en juridische documenten kunt u bij ons terecht. 

Zoekt u een koerier in de omgeving van Montfoort? 

Wij zijn actief in heel Nederland, en zijn gevestigd in Montfoort. 
In deze omgeving kunnen wij daarom nog sneller reageren

en uw zending verzorgen!
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Rabo JongerenRekening
Open vandaag nog de gratis 
betaalrekening voor jongeren!

* Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op 
 www.rabobank.nl/utrechtsewaarden

*

Notariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notar
isoudewate

r.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regio

Notariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notar
isoudewate

r.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regioNotariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notar
isoudewate

r.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regio

Notariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notar
isoudewate

r.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regio

Notariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notar
isoudewate

r.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regio

0348-561427 / 0348-473000
info@notarisoudewater.nl

www.notarisoudewater.nl

Rodezand 42
3421 BB Oudewater
PB 31, 3420 DA Oudewater

Bij ons bent u
aan het juiste adres!

Heeswijk 55, 3417 GP Montfoort
 T 0348-471665
M 06-50217868
E info@erikvanderpoel.nl

 www.erikvanderpoel.nl
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Van het bestuur

Jos van Zijl
Voorzitt er DB

Bestuurslid vanaf 
28-01-1992

Jos van Zijl Dorenda van 
Waterschoot

Secretaris DB
Bestuurslid vanaf

08-04-2009

Fred van den 
Berg

Controlling DB
Bestuurslid vanaf

24-06-1996

Marie-José 
Nulkes

Bestuurslid
Bestuurslid vanaf

23-08-2005

René Wickerath
Penningmeester DB

Bestuurslid vanaf 
01-02-2017

Fré Doop
Bestuurslid

Bestuurslid vanaf 
08-04-1980

Dorenda van Fré Doop Marie-José 

Het zwemseizoen 2018 werd zaterdag 28 april geopend 
door de plaatsvervangend directi evoorzitt er Hans Benard 
van Rabobank de Utrechtse Waarden met het startschot 
van de spectaculaire Badeendenrace. Voorafgaand hieraan 
stelde hij namens de Rabobank een bedrag van € 250 ter 
beschikking voor het alom bekende ‘stuiver duiken’.
De door bezoekers gesponsorde eendjes werden door de 
vrijwillige brandweer van Montf oort-Linschoten door het 
50-meter-bad gespoten en voor de eerste 25 aangekomen 
eendjes lagen er mooie prijzen klaar welke door de 
sponsorcommissie bijeengebracht waren.
De sponsorcommissie had de winterperiode van 2017-2018 
gebruikt om nog een hek met sponsorborden vol te krijgen 
met borden van bedrijven die het zwembad een warm hart 
toedragen. Dankzij deze bijdragen zijn wij in staat om voor jullie, 
inwoners van Montf oort-Linschoten, een schoon en veilig 
zwembad te kunnen onderhouden en exploiteren. Het is toch 
geweldig om voor jong en oud in eigen stad een plek te hebben, 
waar gezond en plezier samenkomen in een pretti  ge sfeer.
Het was wel spannend of we daadwerkelijk op 29 april het bad 
konden openen, omdat er een grote pomp vervangen en in 
een droge kelder geplaatst moest worden en de leverti jd van 
deze kelder iets uitliep. Maar met vereende krachten en hulp 
van een aantal Montf oortse ondernemers wist René met zijn 
team de klus uiteindelijk op ti jd te klaren. 
De eerste twee weken van mei waren wat weer betreft  niet 
geweldig, maar daarna kwam een periode van mooi weer, 
die stand hield tot de eerste week van september. 
Het seizoen is echt super goed verlopen, dankzij de inzet van 
alle medewerkers en vrijwilligers. 
Zo'n mooi jaar met bijna 92.000 bezoekers hebben we nog niet 
veel eerder gehad en daarom heeft  het bestuur het besluit 
genomen om voor het derde achtereenvolgende jaar de 
toegangs- en abonnementsprijzen NIET te verhogen.
Ook wil ik weer benadrukken hoe belangrijk het is om voor 
kinderen in eigen stad op een uitstekende wijze zwemonderricht 
te kunnen krijgen van professionele zwemonderwijzers. 
Afgelopen seizoen is er weer een groot aantal Montf oortse 
kinderen met goed gevolg afgezwommen. De door René en zijn 
team gehanteerde lesmethode blijkt jaar in jaar uit succesvol te 
zijn, met een slagingspercentage van boven de 90%. 

Het is toch prachti g dat in het Knopenbad kinderen al vanaf 
5,5 - 6 jaar op een goede, verantwoorde en constructi eve 
manier in 4,5 maanden ti jd afzwemmen voor hun eerste (= A) 
diploma.
Aan het einde van het seizoen staat daar een grote groep 
glunderende kinderen tezamen met glunderende ouders en 
grootouders klaar, om het diploma één voor één in ontvangst 
te nemen. Verderop in deze krant en op de website staat nog 
veel meer informati e over de methode die wij hanteren.
Vanaf deze plaats gaat onze dank wederom uit naar de 
Rabobank. In het kader van de Rabo Clubkas Campagne, 
waar uit de omgeving Utrechtse Waarden negenti g 
verenigingen en sti chti ngen meededen, hebben wij een 
cheque van ruim € 2.100,- mogen ontvangen.
De groott e van dit bedrag is een gevolg van de vele stemmen 
die u aan ons heeft  gegeven. In het totaal heeft  de Rabobank 
een bedrag van € 75.000 uitgekeerd en daaruit blijkt dat deze 
instelling een enorme bijdrage aan het verenigingsleven levert 
elk jaar. Dat is toch mooi!
Ik had het al over gezond en veilig en in dat kader hebben wij 
als bestuur en medewerkers besloten om, in navolging van 
andere sportaccommodati es, dat op het zwembad vanaf deze 
zomer van 2019 een rookvrij-beleid van toepassing is.
Rest mij om u namens bestuur en medewerkers 
een heel mooi en fi jn zwemseizoen toe te wensen.
Jos van Zijl, voorzitt er sti chti ng Zwembad Montf oort



KNOPENBADKRANT * pagina 6

Jan Snel staat  
voor snel, modulair  
en circulair bouwen
Jan Snel bouwt snel, modulair en circulair: gebouwen worden  
gebouwd in de fabriek, geplaatst op locatie en na gebruik, 
gedemonteerd en hergebruikt. Nu wil Jan Snel een stap verder gaan.  
We willen niet alleen de units hergebruiken, maar volledig circulair 
bouwen. Een belangrijke stap is een circulair design waarbij gebouwen 
zo worden ontworpen, dat we alle materialen later kunnen hergebruiken 
in nieuwe gebouwen. Samen met onze klanten en leveranciers willen we 
de stap maken naar een circulair gebouwde omgeving. 
Dat is onze ambitie voor de komende jaren.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE
OP WWW.JANSNEL.COM

JS_ADV_HUISVESTING_A5.indd   1 10-02-19   22:17
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Un verano Español 
en el Knopenbad
Daar leek het wel op afgelopen zwemseizoen: een Spaanse 
zomer in het Knopenbad.
Na een matige start begon half mei de zomer en die ging door 
tot eind augustus met af en toe een paar dagen met wat 
minder weer. Alle mensen die tijdens hun vakantie in 
Nederland zijn gebleven hebben allemaal perfect weer gehad 
en dat komt bijna niet voor.
Bijna 92.000 bezoekers hebben het Knopenbad in 2018 
bezocht. Met steeds meer mensen van buiten Montfoort  
is het ook financieel een goed jaar geweest. Zoals u weet:  
elk voordeel heeft ook een nadeel. Met drukke dagen van 
soms 2500 of meer bezoekers binnen de poort wil iedereen 
zijn fiets of auto parkeren en het liefst zo dicht mogelijk bij het 
zwembad. Dit geeft in de wijk toch wel de nodige problemen, 
zeker met het juist parkeren van auto’s. Sinds enkele jaren 
mogen we bij mooi weer gebruik maken van het Doelenplein 
en het naastgelegen grasveld. Dit bleek afgelopen seizoen niet 
altijd voldoende. Een goede oplossing voor dit probleem heb 
ik ook niet zo 1, 2, 3. Misschien kunnen de Montfoorters meer 
op de fiets komen. Dit om een beetje rekening te houden met 
de bewoners van de wijk rondom het zwembad.
Je leest het bijna elke dag wel in de krant: de verharding van 
de maatschappij op straat, op scholen, bij sportaccommodaties 
en in zwembaden. Zelfs in het Knopenbad worden we hier af 
en toe mee geconfronteerd. Dat is natuurlijk heel jammer en 
we doen er als medewerkers dan ook alles aan om dit in goede 
banen te leiden. Laten we er samen naar streven dat het 
zwembad voor iedereen (medewerkers en bezoekers) een 
veilige plaats blijft waar je heerlijk kunt vertoeven.
Een ander nieuws item is dat er veel te doen is over het 
klimaat en het milieu. De medewerkers van het zwembad 
vinden het terecht dat jongeren zich hier grote zorgen over 
maken. We zijn al langere tijd bezig om energie te besparen en 
gaan dit seizoen het scheiden van afval stimuleren en zullen 
zorgen voor extra containers voor het inzamelen van plastic 
afval. Helpen jullie mee?

Nieuw is dat wij vanaf dit seizoen een rookvrij-beleid hanteren 
net als veel andere sportaccommodaties in Montfoort. Dit was 
een keuze die wij moesten nemen omdat het in deze tijd 
vreemd is om tussen spelende kinderen het roken toe te staan. 
Wij hopen op begrip van de rokers onder ons maar we hopen 
dat de mensen zich hier ook aan gaan houden.
Laten we met elkaar zowel jong als oud er samen een gezellig 
zwemseizoen van maken. Namens alle collega’s zien wij 
iedereen weer graag in groten getale naar het zwembad 
komen en hopen samen met u op un verano Español!
René Peters, beheerder

Afgelopen zomer was een topzomer voor het Knopenbad. 
Hieronder volgen tien vragen over afgelopen seizoen. 
Een echte zwemliefhebber heeft er ten minste zeven goed. 
Veel succes! De antwoorden vind je verderop in de krant.
1 Hoeveel badeendjes zijn er tijdens 

de Lentemarkt verkocht?  ...................

2 Hoeveel bezoekers passeerden de ingang in 2018?  ...................

3 Aantal verkochte zwembadabonnementen?  ...................

4 De Slok verkoopt o.a. ook ijsjes.  
Hoeveel ijsjes zijn er verkocht?  ...................

5 Hoeveel kinderen zijn er afgezwommen?  ...................

6 Hoeveel graden celsius gaf de  
Rabo-thermometer op zijn hoogst aan?  ...................

7 Hoeveel liter water verliest een zwemmer 
als die uit het water stapt?  ...................

8 Hoeveel ‘stuivers’ van e 0,10
kon iedereen opduiken bij het eerste 
‘Stuivertje duiken’ tijdens de Zwem4Daagse?  ...................

9 Nieuw in 2018, de Slokknipkaart. 
Hoeveel zijn er verkocht denk je?  ...................

10 Hoeveel bezoekers passeerden de kassa op  
de drukste dag: A 2.200  /  B 2.500  /  C 2.800?  ...................

Breinbreker
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BLR-Bimon
Klimaatbeheersing

Vakmensen met plezier in hun werk

ZOEK JIJ 
EEN BAAN 
IN DE 
KLIMAAT-
TECHNIEK?

Voor meer informatie, bel: 0348-472247 
of mail naar: hr@blr-bimon.nl

BLR-Bimon
Aardvletterweg 3A
3417 XL  Montfoort
www.blr-bimon.nl

Wij bieden:

• Opleidingsmogelijkheden 
 op onze BLR-Bimon Academy

• Een technische en  
 uitdagende werkomgeving 

• Een leuk stel collega’s!

www.adfys-montfoort.nl

Kwaliteitszorg bij u in de buurt!

(HKZ-ISO gecertificeerd)

• Gespecialiseerde fysiotherapie

• Medische training

• Dry Needling

• Revalidatie
na ziekenhuisopname

• Echo

• Shockwave

• Pilates- en ontspanningslessen

Ook ’s avonds en in het weekend!

Hofplein 12 • 3417 JN Montfoort • 0348 - 476840

ron.haanschoten@adfys-montfoort.nl

Hoogstraat 1  •  3417 HA Montfoort
0348 47 14 70  •  info@wijngaardelectronics.nl  

www.wijngaardelectronics.nl

voor service en kwaliteit

Like ons op Facebook



Als gevolg van een sterke vermindering van de gemeentelijke 
subsidie de afgelopen jaren is het Knopenbad genoodzaakt 
financiële maatregelen te treffen.
Door enerzijds inkomsten van reclameborden en advertenties 
in de zwembadkrant en anderzijds te bezuinigen op energie-
uitgaven en personeelskosten kunnen we een deel opvangen. 
Dit alles mag echter nooit ten koste van de veiligheid en de 
uitstraling van het Knopenbad gaan.
Ons streven blijft wel om de toegang tot het Knopenbad voor 
iedereen toch betaalbaar te houden.
Bent u fan van het Knopenbad en draagkrachtig genoeg om 
een donatie te doen, dan verzoeken wij u om ons eenmalig of 
doorlopend te machtigen voor een donatie aan het zwembad. 
Met uw bijdrage kunnen we ons mooie zwembad onderhouden 
in de perfecte en veilige staat zoals u dat van ons gewend bent!

S e P A M A C H T I G I N G  D O N A T E U R
Uw persoonlijke gegevens
Voorletters en achternaam :  ......................................................................................................................................

Straatnaam en huisnummer :  ......................................................................................................................................

Postcode en woonplaats :  ......................................................................................................................................

E-mailadres :  ......................................................................................................................................

Uw bankgegevens
Rekeningnummer (IBAN) :  ......................................................................................................................................

Bedrag : e  ..................................................................................................................................
(minimaal e 10,00)

Soort incasso : éénmalig / doorlopend (1x per jaar) *
Kenmerk machtiging : Donateur Knopenbad

* Doorhalen wat niet gewenst is

Verklaring
Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan Stichting Zwembad Montfoort, 
Godfried van Rhenenlaan 55, 3417 AM MONTFOORT (Incassant ID NL83 ZZZ41 1781 2400 00) 
om bovengenoemd bedrag éénmalig / jaarlijks * van mijn rekening af te schrijven o.v.v. Donateur Knopenbad.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats en datum:  .................................................................  Handtekening: ............................................................

Opsturen aan: Stichting Zwembad Montfoort, Godfried van Rhenenlaan 55, 3417 AM MONTFOORT

Steun het Knopenbad en word donateur!
Vrije gift
U kunt een vrije gift aan Stichting Zwembad Montfoort 
direct overschrijven op rekeningnummer 
NL47 RABO 0128 0510 43 
t.n.v. Stichting Zwembad Montfoort

Machtiging
Of onderstaande machtiging invullen en opsturen aan:
Stichting Zwembad Montfoort, 
Godfried van Rhenenlaan 55, 
3417 AM MONTFOORT
Alvast dank voor uw steun!
Het bestuur van het Knopenbad 
(officieel genaamd: Stichting Zwembad Montfoort)

Donateur worden?
pagina 9 * KNOPENBADKRANT
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Als specialist in beton storten en uitgerust 
met al het benodigend materiaal, wordt 
elke klus vakkundig uitgevoerd. Wij zijn in te 
huren voor kleine en grotere stortwerken.

W W W. K L E I N E B E TO N M I X E R . N L
W W W. G R O T E B E T O N P O M P. N L
W W W. K L E I N E B E TO N P O M P. N L

WAT LEKKERS
VOOR TIJDENS HET ZWEMMEN...

Uw boodschappen haalt u natuurlijk bij Albert Heijn Montfoort
Ook op zondag tussen 10.00 en 19.00 uur!

Boslaan 40 • 3417 AB Montfoort • 0348-471356 @AHmontfoort

Of na het zwemmen
nog even die makkelijke maaltijd...
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2019Openingstijden & 
tarieven

Openingstijden

Tarieven

Att enti e
Het Knopenbad is op werkdagen van 12.00 uur tot 13.30 uur 
gesloten, behalve wanneer het bijzonder warm weer is.
Wij kunnen dus afwijken van bovenstaand rooster. Dit alti jd 
eerst na kennisgeving vooraf en nooit vanzelfsprekend!

Informeer daarom vooraf als u zeker wilt zijn 
van afwijkende openingsti jden:

0348-471577
www.knopenbad.nl

 www.twitt er.com/knopenbad
 www.facebook.com/knopenbad

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Vroege Vogels 

zwemmen 06.30-08.00 06.30-08.00 06.30-08.00 06.30-08.00 06.30-08.00

Banenzwemmen 
voor volwassenen 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.00

Recreatief 
zwemmen

10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00

13.30-19.30 13.30-20.30 13.30-19.30 13.30-20.30 13.30-17.30 12.00-17.30 13.30-17.30

Trimzwemmen 
voor kinderen 19.30-20.15

Trimzwemmen 
voor volwassenen 19.45-20.30 10.00-10.45

Aquajoggen 19.30-20.15

Toegang per persoon per keer

Kinderen onder de 2 jaar gratis
2 t/m 12 jaar 3,80

13 jaar en ouder 4,80
10-badenkaart - twee seizoenen geldig

2 t/m 12 jaar 33,00
13 jaar en ouder 41,00

Activiteitenkaart aquajoggen / trimzwemmen

Seizoenkaart 60,00
Los kaartje 1x aquajoggen/trimzwemmen

(niet voor kinderen) 6,00

Seizoensabonnement

Voorverkoop: bestellen vóór 1 april
Naverkoop: aan kassa vanaf opening zwembad

Voor-
verkoop

Na-
verkoop

1e abonnement 73,00 83,00
2e abonnement 66,00 76,00
3e abonnement 58,00 68,00
4e abonnement 54,00 64,00
5e abonnement 47,00 57,00

6e abonnement, e.v. 44,00 54,00
Vervangabonnement 15,00

Zwemleskaart - incl. diplomakosten, excl. abonnement

Diploma A 194,00
Diploma B, C, ZV I, II, III 99,00
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HET CAFÉ MET SFEER 
EN GEZELLIGHEID,

VOOR EEN BILJARTJE, 
KAARTJE OF
POTJE DARTS

J.W. KOLFSCHOTEN
DE PLAATS 2

3417 EC MONTFOORT
TELEFOON 0348-471281
WWW.CAFEDEPLAATS.NL

Café De Plaats

Hoogstraat 38 | Montfoort | 0348-471283

Kackiekoek-kaneel of Knopenkoek . . . . . € 5.25

Witte broodjes 6 halen 5 betalen
Geldig t/m 31 januari 2018 
Bij inlevering van deze bon

Julianalaan 2  |  Montfoort  |  0348-404760

Heel veel 
zwemplezier

Aarnoudse
www.mado.nl

since'04
jeans, fashion, shoes and more
Leeuweringerstraat 24 | Oudewater | 0348-568844

Hoogstraat 24 | Montfoort | 0348-467107 w
w
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Bij ons vindt u alles voor een heerlijke Kerst!
NIEUW in ons assortiment:

Kleine dessert gebakjes in diverse smaken.

Wij wensen u smaakvolle Kerstdagen toe.

Brood en
BanketBakkerij

Van Rooijen
Hoogstraat 32 - 3417 HC Montfoort

vakantie koopavond
15% extra korting 
op bijna alles*

woensdag 29 juni 18.00-21.00 uur

Ook op lopende acties, zoals alle onderbroeken 2+1 gratis. 
Kom ook in een van onze restaurants voor 3 euro lasagne  
eten + gratis frisdrank of water.

15% 

extra

korting 15% 

extra

korting 
% 
tra
ting

* Kijk voor de actievoorwaarden en een overzicht 
 van onze restaurants op hema.nl 

� plaats, straat

Zalencentrum
Verenigingsgebouw

Multifunctioneel 
zalenverhuur 
voor 5 tot 950 personen

- Vergaderfaciliteiten

- Cursussen

- Uitvoeringen / Optredens

- Condoleances

- Voor al uw feesten

Heiliglevenstraat 4
3417 HL Montfoort
Tel. 0348-471473

Marcel Peters 
06-13 472 102 

Jessica de Rooij
06-30 991 866

www.sint-joseph.nl

ST. JOSEPH

Slijterij-Wijnhandel
W. van Schaik

Voorhout
Bloemkunst & Decoratie

Peperstraat 12
3417 JB Montfoort
T 0348 - 473377
info@voorhoutbloemkunst.nl
www.voorhoutbloemkunst.nl

Last van muggen?
maandaanbieding Juni 

Antimugwierook
20% korting

Wereldwinkel Montfoort
Keizerstraat 29

Open: maandag t/m donderdag 9.00 - 13.00 uur
vrijdag 9.00 - 21.00 uur

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Bloemenboutique

Nicole
Specialist in

bloemwerk en
woondecoratie

Tabakshof 1
Montfoort

0348-471933

Wij wensen u een zonnig zwemseizoen!
Wilt u op de hoogte blijven van al onze activiteiten,
kijk dan op www.winkeleninmontfoort.nl

WENSING & WENSING

G. Dolderman
Keizerstraat 17
3417 EA Montfoort
Tel.: 0348-471358

• Speelgoed
• Dierenbenodigdheden
• Hengelsportartikelen
• Tuingereedschap

Het juiste adres voor
Propaan en Campingaz

www.doldermanspeelgoed.nl

kapsalon 

 Jacqueline
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midzomernacht

zwemmen
28 JUNI 2019

Met o.a.
Smoothiemaker

Massage
Luchtbeddenrace 

(meld je aan met een team van 4 personen bij de kassa)

Obstacle swim
Glijbanenrace 

Veel gezelligheid

Knopenbad_Poster_Midzomernacht Zwemmen_A3_Final.indd   1 30-01-19   15:05

Aanvang 20.00 uur  |  Einde 23.00 uur
Entree e  4,00 incl 1 consumptie

Aanvang 20.00 | Einde 23.00 uur
Entreé €4,00 incl. 1 consumptie

midzomernacht

zwemmen
28 JUNI 2019

Met o.a.
Smoothiemaker

Massage
Luchtbeddenrace 

(meld je aan met een team van 4 personen bij de kassa)

Obstacle swim
Glijbanenrace 

Veel gezelligheid

Knopenbad_Poster_Midzomernacht Zwemmen_A3_Final.indd   1 21-02-19   13:06
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M.A. Reinaldaweg 66
3461 AL Linschoten

Tel. 06-10675617
kees@mtsvlooswijk.nl

0204486.pdf   1 15-2-2018   10:02:49

De lekkerste lokale producten 
vindt u in onze plattelandswinkel

M.A. Reinaldaweg 66 - 3461 AL Linschoten
tel. 0348-471600, 6 dagen per week open

Zwem gezond 
eet na afloop onze appel

Julianalaan 2  |  Montfoort  |  0348-404760

Heel veel 
zwemplezier

Aarnoudse

Voorhout
Bloemkunst & Decoratie

Peperstraat 12
3417 JB Montfoort
T 0348 - 473377
info@voorhoutbloemkunst.nl
www.voorhoutbloemkunst.nl

Boerengolf

Boer Hans Activiteiten
Mastwijkerdijk 7
3417 BP Montfoort
T 0348 - 472548
E info@boerhans.nl
www.boerhans.nl

Voor familiedagen, vrijgezellenfeesten, 
vrienden- en/of bedrijfsuitjes, 
kinderpartijtjes of natuurlijk zomaar…
Meer dan 10 jaar het adres voor:

Lunch en/ of eetmogelijkheden in overleg.

• Boerengolf • Boerenspelen
• Midgetgolf • Binnenactiviteiten

Schoutstraat 17 • 3417 SN Montfoort • 0645328880 
info@nagelhovenier.nl • www.nagelhovenier.nl

Uw tuin, onze zorg!

Een nieuwe tuin of een onderhoudsbeurt?
Bel snel voor een vrijblijvende offerte!

Voor ontwerp, aanleg en 
onderhoud van uw tuin!

Uw tuin, onze zorg!

Een nieuwe tuin of een onderhoudsbeurt?
Bel snel voor een vrijblijvende offerte!



Aquajoggen
pagina 15 * KNOPENBADKRANT

Een andere manier om sportief bezig 
te zijn is aquajoggen ...

Aquajoggen is een looptraining in het water met als voordeel 
dat de gewrichten, spieren en pezen minder worden belast. 
Bijna alle spiergroepen van het hele lichaam worden getraind; 
armen, benen, romp- en buikspieren. 
Ondertussen worden de calorieën verbrand door continu gebruik 
van de spieren in combinatie met de weerstand van het water.
U verbruikt meer energie bij bewegen in het water dan bij 
bewegen op de kant.
Het aquajoggen vindt met name plaats in het diepe gedeelte van 
het zwembad en er wordt gebruik gemaakt van een wetbelt. 
Dit is een band om uw middel die een opwaartse kracht geeft 
waardoor u in verticale positie blijft drijven. 
Op het ritme van muziek en onder begeleiding van een 
instructeur, doet u afwisselende en conditionele oefeningen 
waarbij verschillende materialen gebruikt kunnen worden.
U beweegt en doet uw oefeningen op uw eigen snelheid en 
uithoudingsvermogen.

Voor wie?
Aquajoggen is zeer geschikt voor mensen die op een plezierige 
manier aan hun conditie en fitheid willen werken in een 
gezellige groep.

Zowel ervaren aquajoggers als beginners zijn van harte welkom. 
Het is wel handig als u kunt zwemmen.

Wanneer?
Woensdagavond van 19.30 uur tot 20.15 uur.
Eerste keer: woensdag 8 mei 2019.

Kosten
U kunt voor e 60,00 een seizoenskaart aquajoggen kopen aan 
de kassa van het zwembad of u koopt een los kaartje e 6,00.

www.verschoormakelaardij.nl

• Hypotheken • Makelaardij
• Verzekeringen

Hoogstraat 10-12 Montfoort

0348- 471823

Wellant vmbo
Kies de leukste school voor later
wellantvmbo.nl/montfoort       Hier vind je alles over onze school

Wellant vmbo
Doeldijk 16
3417 XD Montfoort
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Verhoef Techniek BV
Tasveld 9 - 3417 XS Montfoort

T: 0348-474257 
E: info@verhoeftechniek.nl

Schakel- en besturingspanelen
Heeswijk 101 - 3417 GP Montfoort

TELEFOON 0348-471462

VEEL ZWEMPLEZIER!

www.kostersgoederen.com
info@kostersgoederenhandel.com

®

UW GROOTHANDEL
IN EIGEN BINNENSTAD VOOR:

• Bedrijfs-/Werkkleding
• Veiligheidsschoenen
• Vrijetijds-, Outdoor- en

Regenkleding/schoeisel
• En de enige echte opstrijkbare

badge van de stad Montfoort!

Achterstraat 6-83417 EG Montfoort0348-471371

MILITAIRY FOOTWEAR WORKWEAR OUTDOOR STREETWEAR

Sterk in 
onderhoudSwerk
telefoon: 0348-473605 - www.advanrooijen.nl

Wij wensen iedereen
een spetterend

zwemseizoen toe!

ErkEnd SlotEnSpEcialiSt

Ad van Rooijen

06-29 333 650 info@artistique.nu

Adv Artistique Knopenbad 2017 99x89 fc.indd   1 05-02-17   14:17

Autobedrijf van der Werf
BMW-MINI specialist

Met meer dan 17 jaar dealer ervaring!

• Onderhoud
• Reparatie
• Programmeren en coderen

Mosterdmolenweg 3H
3417 XM  Montfoort

06-18850199
www.vanderwerfbmw-minispecialist.nl

• Tuning
• Aankoop keuringen
• APK

BMW

MINI



Ad Kemp
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Interview met
Trouwe zwemmer en vrijwilliger

Ook loopt hij al zo’n 
twintig jaar mee als 
vrijwilliger. Na drukke 
dagen loopt Ad het 
hele zwembad na  
(ook aan de buitenkant, 
rondom) om de laatste 
papiertjes, snoep, 
peuken enz. op te 
rapen zodat alles er 
weer pico bello uitziet. 
Hij verbaast zich elke 
keer weer hoeveel de 
kinderen achterlaten aan voedsel en drinken. 
Het is echter vaak aangebroken; anders was de Voedselbank er 
erg blij mee geweest.
Ook is Ad nog mantelzorger voor zijn vader, die ruim 90 is.
Ad hoopt nog vele jaren te kunnen zwemmen in het 
Knopenbad en als hij net zo oud gaat worden als zijn vader, 
heb ik nog dertig jaar last van hem (geintje natuurlijk).
René Peters

Voor noodgevallen altijd bereikbaar

onderhouds-, loodgieters-,
riool- en ontstoppingsbedrijf

Bos bv
heeswijk 151a  -  3417 gp  Montfoort

telefoon 0348 - 472263

T: 0348-474340
M: 06-18847140

info@bouwbedrijfdehoop.nl
www.bouwbedrijfdehoop.nl

T: 0348-474340
M: 06-18847140

info@bouwbedrijfdehoop.nl
www.bouwbedrijfdehoop.nl

Ad Kemp, geboren op 28 september 1954 te Montfoort,  
is de middelste uit een gezin van zeven kinderen 
(twee meiden en vijf jongens).
Het ouderlijk huis stond in Willeskop. Na Willeskop is Ad 
samen met zijn ouders verhuisd naar de Julianalaan.  
Hij had het zo naar z’n zin bij papa en mama, dat hij pas op z’n 
35ste op zichzelf is gaan wonen. Hij kocht een appartement 
aan de G. van Damstraat, waar hij alweer ruim 28 jaar vertoeft. 
Op enkele korte heftige relaties na is Ad tot nu toe altijd 
vrijgezel gebleven, wat hem nog steeds erg goed bevalt.
Na de lagere school (Jongensschool Schoolstraat) heeft Ad de 
Mavo in Oudewater doorlopen. Daarna is hij gaan werken bij 
de Belastingdienst in Utrecht. Daar heeft hij intern diverse 
opleidingen gedaan. Op zijn zestigste koos hij er voor om met 
vervroegd pensioen te gaan.
Als je al zo vroeg met pensioen gaat moet je natuurlijk wel 
hobby’s hebben en die heeft Ad voldoende, zoals schaatsen, 
skeeleren, muziek verzamelen uit de jaren ‘60, geschiedenis  
in alle soorten en maten en natuurlijk ... zwemmen!
Ad zwemt al bijna veertig jaar zijn banen in ons bad en hij 
heeft het zwembad al vele keren zien veranderen.  
De overgang van 25 naar 50 meter was wel even wennen.



Algemene voorwaarden
U kunt één abonnement of voor meerdere personen uit één 
gezin een abonnement bestellen met voorverkoopkorti ng.
Bij meerdere gezinsleden pakt u óók de bestaande 
gezinskorti ng mee (zie tarievenlijst).
Deze gezinskorti ng wordt alleen toegepast bij gezinsleden 
die allen op hetzelfde adres wonen.

Wat te doen
1. Gebruik het bestelformulier abonnement(en), op de pagina 

hiernaast en vul Deel-1 volledig in, laat Deel-2 vrij voor 
onze administrati e.

2. Knip het gehele formulier uit.
3. Toevoegen: per persoon

één recente paspoortf oto
(niet eerder geplasti fi ceerd),
welke achterop is voorzien 
van naam en geboortedatum.
De foto mag beslist niet groter
zijn dan 3,5 x 4,5 cm:
pasfotoformaat!

4. Doe het formulier met de
recente paspoortf oto('s)
in een gesloten envelop vóór 1 april a.s. in de brievenbus 
van het zwembad of per post naar: Knopenbad, 
Godfried van Rhenenlaan 55, 3417 AM Montf oort.

Voorverkoopabonnementen afh alen en betalen
Wanneer: woensdagavond 17 april 2019
Waar: Woonzorgcentrum ANTONIUSHOF
 Antoniushof 1, 3417 JL Montf oort
Tijdsti p: 20.00 tot 21.30 uur
Afrekenen: contant of pinbetaling

Tot slot
Voorverkoop is en blijft  voorverkoop.
Dat wil zeggen: haal de bestelde abonnementen beslist op
of laat iemand anders het voor u doen!
Voor niet afgehaalde abonnementen
vervalt de korti ng van € 10,00.
Uw abonnement kan dan later opgehaald worden vanaf 
opening zwembad aan de kassa tegen normaal tarief.
Aan de kassa van het zwembad is pinnen ook mogelijk!

Een seizoensabonnement 
aanschaff en ti jdens de 
voorverkoop met een korti ng 
van € 10,00 per abonnement 
(buiten de bestaande 
gezinskorti ng) is alleen 
mogelijk wanneer uw 
bestelling binnen is vóór 
maandag 1 april 2019 en deze 
voldoet aan onderstaande 
algemene voorwaarden.

infoBestelformulier

De stempelregeling 
van het Knopenbad
Het Knopenbad heeft  een EXTRA SERVICE voor 
niet-abonnementhouders ti jdens de zomervakanti e 
van het basisonderwijs regio Midden Nederland.
• Eerste stempeldag: vrijdag 19 juli 2019
• Laatste stempeldag: zondag 1 september 2019

De stempelregeling werkt als volgt:
Wanneer u het Knopenbad bezoekt in de bovengenoemde 
vakanti eperiode en contant betaalt of een 10-badenkaart 
gebruikt, kunt u na het verlaten van het Knopenbad, 
het bad later op dezelfde dag nogmaals 'grati s' bezoeken.
Dit is mogelijk wanneer u vóór u het bad verlaat 
een dagstempel vraagt aan de kassamedewerker.
Wanneer u later weer naar het bad terugkomt, laat u aan de 
kassamedewerker uw dagstempel zien en u kunt weer gewoon 
gaan zwemmen.

Let op!
Vraag zelf om de dagstempel vóór u de deur uit gaat, 
want zonder stempel is grati s terugkeer niet meer mogelijk!
Deze service is alleen geldig ti jdens de grote vakanti e 
van de bassisscholen Midden Nederland.

KNOPENBADKRANT * pagina 18

paspoortf oto
(3,5 x 4,5 cm)

1 460 badeendjes
2 Circa 92.000 bezoekers
3 Circa 1.600 abonnementen
4 14.638 ijsjes
5 200 kinderen
6 40 graden celsius
7 Circa 3 liter water
8 2.500 ‘stuivers’
9 300 knipkaarten
10 2.800 bezoekers

Antwoorden op 
de breinbreker
van pagina 7

Breinbreker
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W. van Schaik Dranken
Heeswijk 145, 3417 GP Montfoort

0348-471458

•Verhuur van tapinstallaties

•Partybenodigdheden

•Biercontainers
voor grote evenementen
www.schaik-dranken.nl

Slijterij-Wijnhandel

W. van Schaik
Aalsmeer - de Meern - Maarsen

Montfoort - Nieuwegein - Vianen

www.slijterijvanschaik.nl

De Plaats 4, 3417 EC Montfoort
06-20019156

www.bonschilderwerken.nl

Voor wie kiest 
voor kwaliteit 

en netheid!

Bouwbedrijf Ad Spruit;
Uw partner bij de verbouwing 

van uw woning en bedrijfspand

Aardvletterweg 5 - Montfoort - T. 0348-470505 
E. info@bouwbedrijfadspruit.nl - W. bouwbedrijfadspruit.nl 

nieuwbouw - verbouw - aanbouw - serre’s
kunststof kozijnen - dakkapellen - dakopbouw

Kom bij ons bourgondisch genieten 
van een Kop Koffie, een goed glas wijn, 

een heerlijKe lunch of een á la carte diner.

plaats 1, 3417 ec montfoort

www.theoldbaKery-montfoort.nl
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kalenderSeizoens
Maandag 1 april vóór 09.00 Uiterste inleverdatum/-ti jd bestelformulier abonnementen voorverkoop

Zaterdag 13 april 10.00 - 15.00 Lentemarkt Montf oort met stand van het Knopenbad ...
Koop hier het nummer voor jouw badeend

Woensdag 17 april 19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 21.30

Zwemlesinschrijvingen plus afh alen voorverkoopabonnementen 
bij Woonzorgcentrum ANTONIUSHOF in Montf oort
Diploma A
Diploma B, C, Zwemvaardigheid 1, 2 en 3
Afh alen bestelde abonnementen

Donderdag 18 april 13.00 - 16.30 Badkledingverkoop op het zwembad

Vrijdag 26 april 12.00 Start zwemseizoen 2019

Zaterdag 27 april Gesloten Koningsdag

Maandag 29 april 06.30 - 08.00
09.00 - 10.00

1e keer Vroege Vogels zwemmen
1e keer Banen zwemmen voor Volwassenen

Dinsdag 30 april 19.45 - 20.30 1e keer Trimzwemmen voor volwassenen dinsdagavond

Donderdag 2 mei 17.30/18.00/18.30 1e Zwemles Diploma A: kennismaking en rondleiding

Vrijdag 3 mei 10.00 - 10.45 1e keer Trimzwemmen voor volwassenen vrijdagochtend

Zaterdag 4 mei 12.00 Offi  ciële opening met Badeendenrace

Maandag 6 mei 19.00 - 19.30
19.30 - 20.15

1e keer Zwemles Diploma C
1e keer Trimzwemmen voor kinderen

Dinsdag 7 mei 19.00 - 19.30 1e keer Zwemles Diploma B1

Woensdag 8 mei

18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.15

1e Zwemles Zwemvaardigheid 1
1e Zwemles Diploma B2
1e Zwemles Zwemvaardigheid 2 en 3
1e keer Aquajoggen

Maandag 
t/m

Vrijdag

20 mei
 
24 mei

06.30 - 08.00
09.00 - 10.00
13.30 - 14.30
19.00 - 20.00

Zwem4daagse 1)
Vroege Vogels
Senioren (niet op vrijdag!)
Senioren
Kinderen, ouders etc.

Donderdag 30 mei 13.30 - 17.30 Hemelvaartsdag - Zwembad geopend. Geen zwemlessen.

Maandag 10 juni 13.30 - 17.30 2e Pinksterdag - Zwembad geopend. Geen zwemlessen.

Vrijdag 28 juni 20.00 - 23.00 Midzomernachtzwemmen

Woensdag
t/m

Woensdag

10 juli

17 juli

06.30 - 09.00
09.00 - 13.30

Banen zwemmen voor volwassenen (aangepaste ti jd!)
Schoolzwemfesti jn voor de basisscholen uit Montf oort en Linschoten 2)

Vrijdag 19 juli Begin grote vakanti e - Eerste dag stempelregeling.

Zaterdag 24 augustus 12.00 - 17.30 Jaarmarkt - Zwembad geopend.

Zondag 1 september Einde grote vakanti e - Laatste dag stempelregeling.

Zaterdag 14 september 17.30 Sluiti ng zwemseizoen 2019

1) Tijdens de zwem4daagse zijn er aangepaste ti jden voor de zwemlessen. Het zwembad sluit om 17.30 uur. De zwemlessen van 19.00 uur vervallen.
2) Tijdens de dagen van het Schoolzwemfesti jn is het bad gesloten voor recreati ef zwemmen van 09.00 tot 13.30 uur.

Kijk op onze website www.knopenbad.nl en/of volg ons op  www.twitt er.com/knopenbad of op 
 www.facebook.com/knopenbad voor eventuele aanpassingen van deze seizoenskalender en meer nieuws.
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De Graaf Jan 
een goede plek 
voor uw kind
U bent van harte welkom 
om kennis te maken 
met de highlights van ons onderwijs:

•	Onderzoekend	leren	met	IPC
•	Vreedzame	school
•	Engels	vanaf	groep	1
•	Werken	met	chromebooks
•	5-gelijke-dagen
•	Open	christelijke	school
•	Communicatie	met	schoolapp
•	Heldere	uitleg	aan	kinderen	(EDI)

G.	van	Damstraat	83c		-		3417	WD		Montfoort
www.graafjan.com	-	graafjan@spco.nl

Wij zijn een school waar ontwikkeling op nummer 1 
staat. Alles wat wij doen staat in het teken van het 
beste onderwijs aan onze kinderen, zodat zij zich 
optimaal kunnen blijven ontwikkelen.

Ons team bereikt dit door ook zelf in ontwikkeling te blijven en 
zich steeds af te vragen hoe ons onderwijs nog beter kan 
aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Extra 
aandacht hebben wij om die reden voor pedagogisch klimaat, 
spelenderwijs leren, motorische ontwikkeling, het versterken 
van ons aanbod, het vergroten van het eigenaarschap en de 
betrokkenheid van de kinderen.
U bent van harte welkom om te komen kijken naar hoe wij 
werken op De Hobbitstee.

Open dag: Woensdag 20 maart 09.00 tot 12.00 uur

De Hobbitstee

www.dehobbitstee.nl
directie.hobbitstee@onderwijsprimair.nl

O
pe

nbare Basisschool

D
e Hobbits

te
e

Openbare Basisschool 
De Hobbitstee
G. van Damstraat 83 B 
3417 WD Montfoort
0348-472620

Het Kompas staat voor goed onderwijs
in een veilige omgeving, 
gegrond op de Bijbel
School met de Bijbel Het Kompas
•	Onderwijs	gegrond	op	de	Bijbel
•	Welbevinden	van	het	kind	centraal
•	Kwalitatief	goed	onderwijs
•	 Een	nieuw	schoolgebouw
•	Hechte	zorgstructuur
•	Bovengemiddelde	kennis	en	aandacht	voor	dyslexie
•	Wij	vinden	open	communicatie	en	ouderbetrokkenheid	belangrijk

School met de Bijbel Het Kompas
Joop	Westerweelstraat	18	-	3417	EN		Montfoort
0348-472121
directie@bshetkompas.nl
www.kompasmontfoort.nl

Bloemenboutique

Nicole

f
Bedrijfseconomisch advies
Administratieve dienstverlening
Belastingzaken
Startersbegeleiding

Steenovenweg 12
3417 XR Montfoort
E th.de.jong@fintax.biz

T 0348-473855
M 06-53739066
www.fintax.biz
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2019Zwem4daagse

Want nu kan je vijf dagen te keer gaan en veel plezier 
beleven in het water. Vergeet niet om iemand mee te nemen, 
dan wordt het alleen maar leuker.  
Dus samen met je vader, moeder, opa, oma, oom of tante.  
Natuurlijk zijn je broertjes of zusjes ook van harte welkom!

Week 21
Data: 20 t/m 24 mei 2019
Tijdstippen: ma. t/m vr. 19.00 - 20.00 uur
 ma. t/m vr. 06.30 - 08.00 uur Vroege Vogels
 ma. t/m do. 09.00 - 10.00 uur Senioren
 ma. t/m vr. 13.30 - 14.30 uur Senioren
In deze week sluit het zwembad om 17.30 uur

De Nationale Zwem4daagse in het kort
• Vijf dagen zwemmen
• Per dag 250 of 500 meter afleggen (5 of 10 banen)
• Mooie medaille als je al je meters hebt gezwommen
• Leuke activiteiten rond en in het zwembad
De Nationale Zwemvierdaagse is een jaarlijks terugkerend 
evenement voor jong en oud. Al 49 jaar organiseert de KNZB 
de Nationale Zwemvierdaagse om zoveel mogelijk mensen 
intensief met zwemmen in contact te brengen.
In 2019 wordt in het Knopenbad dit evenement  
al voor de 44e keer georganiseerd!

Kinder4daagse
Voor de allerkleinsten, zonder een zwemdiploma, is er weer 
een Kinder4daagse. Het ondiepe bad wordt dan omgetoverd 
in een waterspeeltuin.

Hollandse avond
Woensdag 22 mei is er weer de Hollandse avond.  
Je mag verkleed komen zwemmen. De mooiste en origineelste 
zwemmer wordt uiteraard beloond.

Ben jij die ‘waterrat’ die er nooit genoeg van krijgt om in het water te zijn? 
Doe dan mee aan de Zwem4daagse!

Glijbaanrace en discozwemmen
De Zwem4daagse wordt op vrijdagavond afgesloten met de 
traditionele glijbaanrace voor de kinderen met zwemdiploma 
van 5 t/m 12 jaar, die meegedaan hebben aan de Zwem4daagse. 
Het betreft een spectaculaire afvalrace voor verschillende 
leeftijdscategorieën.
Voor iedereen is er na afloop ook nog discozwemmen.
Na vijf avonden zwemmen ontvangen alle deelnemers voor 
deze prestatie op vrijdag een medaille.
Deelnemers kunnen zich laten inschrijven aan de kassa van het 
Knopenbad.
Noteer alvast voor de hoeveelste keer je de Zwem4daagse 
zwemt, dit voor de juiste medaille.
Het inschrijfgeld voor de Zwem4daagse bedraagt e 5,00 p.p. 
en voor de kinderen zonder zwemdiploma die meedoen aan 
de Kinder4daagse e 2,50.
Vragen? Bel het Knopenbad, telefoon 0348-471577

Jongeneel Montfoort
Tasveld 30  |  0348 -  47 19 09
w w w. h u b o . n l / m o n t f o o r t
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Schoonmaakbedrijf
Th. Vergeer B.V.

Willeskop 13
3417 MA Montfoort
T 0348 47 17 42
E info@vergeerbv.nl

www.vergeerbv.nl

Ook het zwembad van Montfoort
is gemaakt door

Veenbrink RVS BV
Steenovenweg 7
3417 XR Montfoort
www.veenbrink-rvs.nl

grenzeloze kwaliteit 
met roestvaststaal

HET CAFÉ MET SFEER 
EN GEZELLIGHEID,

VOOR EEN BILJARTJE, 
KAARTJE OF
POTJE DARTS

J.W. KOLFSCHOTEN
DE PLAATS 2

3417 EC MONTFOORT
TELEFOON 0348-471281
WWW.CAFEDEPLAATS.NL

Café De Plaats
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1 RVS 50 meter bassin, 
van 1.10  tot 3.00 meter diep met

• duiktoren 2.50 meter hoog
• duikplank 1.00 meter hoog
• 'luie' trap

1 RVS recreatie bassin, 
van 1.10 tot 1.60 meter diep met

• de Multi Slide: grote '3 op 1 rij' glijbaan

1 RVS recreatie bassin, 
van 0.40 tot 0.80 meter diep met

• kleuterglijbaan

1 peuterbad met
• fonteinen en speelobjecten

Drijvend speelmateriaal
• matten, banden, glijbaan, rockit, 

waterspin enz.

Accommodatie, overdekt en verwarmd, 
voorzien van

• grote doucheruimte
met acht warme douches

• kleedcabines en twee grote kleedkamers
• toiletten, kluisjes
• mindervalide voorziening

met aangepast sanitair
Horecavoorziening 'de Slok'

• assortiment broodjes, snoep,
drinken, ijs enz.

Verder aanwezig
• professionele trampoline
• grote lig-/zonneweiden en zonterrassen
• pinapparaat (kassa zwembad)
• aankleedtafel voor baby's
• stoelen + ligbedden te huur
• AED defibrillator

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
WWW.DENHARTOGBOUWMATERIEEL.NL

Trilplaten VacuümsystemenKunststof rijplaten

Tasveld 24 • 3417 XS  Montfoort - tel • 0348 - 50 28 45 - fax • 0348 - 69 24 00
website • www.denhartogbouwmaterieel.nl - e-mail • info@denhartogbouwmaterieel.nl

Dumpers

MATERIEEL WAAR JE OP KUNT BOUWEN

Heeswijk 153A • 3417 GP  Montfoort - tel • 0348 - 50 28 45 - fax • 0348 - 69 24 00
website • www.denhartogbouwmaterieel.nl - e-mail • info@denhartogbouwmaterieel.nl

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
WWW.DENHARTOGBOUWMATERIEEL.NL

Heeswijk 153A • 3417 GP Montfoort
0348-502845 • info@denhartogbouwmaterieel.nl

Giant knikladersMikasa trilplaten Messersi rupstransporters

Collega gezocht
Wij zoeken voor het zwemseizoen 2019 één (of meerdere collega’s) 
voor het schoonmaken van het zwembad. 
Het betreft een contract voor bepaalde tijd (26 april t/m 13 september 2019).

De werkzaamheden bevatten het schoonmaken van de kleedaccommodatie, wc’s, douche en de personeelsruimte. 
6 x per week 1 uur en 1 x per week 2 uur grote schoonmaak. De werktijden zijn na sluitingstijd.
Wij zoeken één (of meerdere) enthousiaste, flexibele en betrouwbare collega (‘s).

Stuur uw sollicitatiebrief vóór 1 april 2019 naar:
Knopenbad, t.a.v. de heer R. Peters 
G. van Rhenenlaan 55, 3417 AM Montfoort
of stuur een mail naar info@knopenbad.nl
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0348-471577.

Overzicht Knopenbad
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Mannenhuisstraat 15

3417 ED MONTFOORT

T. 0348 - 478000

F. 0348 - 478001

E. mail@smeuldersaccountants.nl

I. www.smeuldersaccountants.nl

(controle van) jaarrekeningen
tussentijdse rapportages
(loon-) administraties
fiscale advisering en begeleiding

Vendrig-Bos B.V.
Werkplaats en showroom:
Ambachtstraat 1 - 3417 EX Montfoort
T 0348-471389  B.g.g. 0348-471765

Stoffeerderij

Autobeklederij

Reparatie inrichting

IJsselveld 21 • Montfoort 
0348 - 41 11 77 

www.de-ijsselhoeve.nl

Buitenspelen 

is heerlijk!

Administratiekantoor

Jan den Houdijker
boekhouding, salarissen
jaarrekening, belastingen

j.g.m.den.houdijker@hetnet.nl

 Doeldijk 9 0348-470983
 3417 XD Montfoort 06-10935154

Wenst iedereen 
een zonnig 

zwemseizoen
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Badkleding verkoop
Bent u toe aan een nieuw badpak, een mooie zwembroek  
of ontbreekt een bikini nog aan uw badkledinggarderobe?

Kom dan naar het Knopenbad op 
donderdag 18 april van 13.00 tot 16.30 uur

Daar staat die middag Paul's 'marktkraam' waar u voor echte 
leuke prijzen de nieuwste badmode kunt aanschaffen.

Een goede start van het zwemseizoen!

Zwembadregels
Wat iedere Knopenbadbezoeker moet weten

• Abonnementen zijn strikt persoonlijk.  
Zij moeten bij ieder bezoek aan de kassa worden getoond.

• Misbruik heeft intrekking van het abonnement tot gevolg,  
zonder restitutie en rechten! Dit laatste geldt ook bij wangedrag.

• Kinderen zonder zwemdiploma en zonder verantwoordelijke 
begeleiding mogen niet in de buurt van de grote baden komen.

 Houd hen voortdurend in het oog.
 Ook zijn zij verplicht zwembandjes te dragen.
• Let op uw taalgebruik. Grof taalgebruik wordt in ons 

Knopenbad niet getolereerd.
• Gebruik van alcohol en drugs is in ons Knopenbad niet toegestaan.
• Trampolinegebruikers wachten op hun beurt (zie zandloper) 

op de daarvoor bestemde banken. 
Het is niet toegestaan om al wachtend op de trapjes te zitten 
of aan het gaas te hangen.

Astrid v/d Brink
Lange Kerkstraat 14a
3417 HJ Montfoort
06-40398732

M
O

NTFOORT
Openingstijden:
di 09.00 - 17.30
 18.30 - 21.00
do 09.00 - 17.30
vr 09.00 - 17.30

www.haarenzomontfoort.nl

• Stal geen fiets, brommer, scooter, motor direct vóór de ingang 
van het zwembad i.v.m. eventuele calamiteiten.

• Tijdens het verblijf in het zwembad blijft u zelf verantwoordelijk 
voor uw bezittingen! Het bestuur van Stichting Zwembad 
Montfoort neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor 
diefstal of het wegraken van kleding of kostbare voorwerpen.

• Laat zoveel mogelijk uw waardevolle spullen thuis of maak 
gebruik van de grote of kleine kluisjes.

• Kinderen tot 2 jaar hebben gratis toegang tot het zwembad.
• In de accommodatie geldt een rookverbod.
• In de accommodatie is het niet toegestaan  

met een bal te spelen.
• Loop voorzichtig in de accommodatie;  

daar waar de vloer nat is kan het soms glad zijn.

AARDVLETTERWEG 6 T 0348-475281

WWW.VAKGARAGEMONTFOORT.NL

WWW.VOLVOSPECIALIST-MONTFOORT.NL WWW.BMWSPECIALIST-MONTFOORT.NL

06-10092589
info@schildersbedrijfjanmaat.nl06-10092589
info@schildersbedrijfjanmaat.nl

Voor jong en oud, 
mannen en vrouwen;  

voor iedereen 
hangt er iets tussen.
Badpakken, bikini’s, 

zwembroeken, 
boxershorts, tankini’s.

Keuze genoeg 
uit een gevarieerde 

en uitgebreide 
collectie.



KNOPENBADKRANT * pagina 28

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
17.00-17.30 uur C1 - jeugd/volw. C1 - jeugd/volw.
17.30-18.00 uur A1 A1 A1
18.00-18.30 uur A2 A2 ZV1 A2
18.30-19.00 uur A3 A3 B2 A3
19.00-19.30 uur C2 B1 ZV2 en ZV3 C2

Lesschema voor alle lesgroepen tot aan de zomervakantie

2019
Leren zwemmen is een belangrijk onderdeel in het opvoedingspakket en 
de lichamelijke ontwikkeling van een kind.
Technisch goed kunnen zwemmen is bepalend voor de zelfredzaamheid 
wanneer uw kind door omstandigheden te water raakt, want
zwemmen leer je voor het leven!
Ons Montf oortse zwembad staat al jaren bekend om zijn goede en degelijke zwem-
opleidingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor het diploma A een duidelijk plan, waarbij 
de vorderingen ti jdens het leren zwemmen steeds worden beloond met het behalen 
van knopen in verschillende kleuren, ons eigen welbekende knopensysteem.

Zwemles seizoen

Alle diploma-eisen
kunt u lezen op onze website

onder het kopje ‘zwemles’
Wat moet u doen?
Stap 1. Leeft ijdsgrens
Is uw zoon/dochter op 31 december 2019 6 jaar of ouder dan kan 
hij/zij op les. Wanneer uw zoon/dochter ná 31 december 2019 
6 jaar wordt lees dan verder bij: Wachtlijst diploma A.
Stap 2. Abonnement bestellen in voorverkoop
Het aanschaff en van een abonnement is verplicht
wanneer uw kind op zwemles gaat.
a) Gebruik het bestelformulier

abonnementen 2019, vul het volledig in.
b) Toevoegen: één recente paspoortf oto,

(niet eerder geplasti fi ceerd), achterop
voorzien van naam en geboortedatum.
De foto mag beslist niet groter zijn 
dan 3,5 x 4,5 cm!

c) Doe het formulier met recente
pasfoto(‘s) in een gesloten envelop
vóór maandag 1 april a.s.
in de brievenbus van het zwembad of per post: Knopenbad,
Godfried van Rhenenlaan 55, 3417 AM Montf oort.

Let op ...
U mag er niet automati sch van uitgaan dat een besteld 
abonnement recht geeft  op een lesplaats. 
De plaatsing wordt pas defi niti ef na aanmelding en betaling 
van de leskaart en het abonnement bij de voorverkoop.
U kunt ook niet van tevoren uw kind opgeven voor een 
bepaalde lesgroep, bijvoorbeeld schrift elijk, door een noti ti e
op het bestelformulier. Dit regelt u op het moment van 
aanmelding zwemles.

Aanmelden diploma A

Stap 3. Aanmelden voor zwemles
Wanneer:  woensdagavond 17 april 2019
Waar:  Woonzorgcentrum ANTONIUSHOF te Montf oort
Tijdsti p:  19.00 tot 19.30 uur
Prijs:  € 194,00 exclusief abonnement
Afrekenen: contant of pinbetaling
Houd er rekening mee dat wij per seizoen een beperkt aantal 
kinderen voor diploma A kunnen plaatsen.
Kom op ti jd want vol is vol!
De kinderen worden ingedeeld in drie lesgroepen. 
Tot aan de zomervakanti e wordt er drie keer per week een half 
uur les gegeven op vaste lesdagen en lesti jden:
• Groep A1 op maandag, dinsdag en donderdag

van 17.30 tot 18.00 uur
• Groep A2 op maandag, dinsdag en donderdag

van 18.00 tot 18.30 uur
• Groep A3 op maandag, dinsdag en donderdag

van 18.30 tot 19.00 uur
Tijdens de zomervakanti e worden de lessen verplaatst 
naar de ochtenduren. Van maandag t/m donderdag wordt er 
dan vier keer per week een half uur les gegeven.
Als de scholen weer beginnen,
wordt er weer 's avonds lesgegeven,
óók vier keer per week een half uur.
U krijgt over de leswijzigingen
steeds ti jdig bericht van ons.

paspoortf oto
(3,5 x 4,5 cm)



Aanmelden diploma B, C,
Zwemvaardigheid 1, 2 en 3

1 Om de gele knOOp te halen
moet je 4 meter kunnen drijven.

2 Voor de BlAuwe knOOp
moet je driemaal van de duikplank af 
in het water springen.

3 Voor de rOZe knOOp
moet je van de duikplank af het water 
inspringen en 11 meter borstzwemmen 
met een gordel om.

4 Voor de pAArse knOOp
moet je 50 meter borstzwemmen  
met gordel om en 25 meter borstzwemmen 
zonder gordel.

5 Voor de rOde knOOp
moet je rugzwemmen:  
50 meter met gordel om  
en 25 meter zonder gordel.

6 Voor de ZwArte knOOp
zwem je gekleed:  
12½ meter borstzwemmen  
en 12½ meter rugzwemmen 
plus 1 minuut watertrappelen.

7 Voor de witte knOOp
moet je 50 meter borst- en rugzwemmen, 
één hindernis doorgaan onder water  
en 1 minuut watertrappelen.

8 Voor de laatste, de grOene knOOp, 
moet je alles wat je geleerd hebt zo goed 
mogelijk doen en als je die knoop dan hebt 
gekregen mag je gaan afzwemmen.

knopeneisen 
         diploma A

Wanneer:  woensdagavond 17 april 2019
Waar:  woonzorgcentrum AntOniusHOF te Montfoort
Tijdstip:  19.30 tot 20.00 uur
Prijs:  € 99,00 exclusief abonnement
Afrekenen: contant of pinbetaling

diploma B
Er zijn nog enkele lesplaatsen beschikbaar als u uw zoon/
dochter nog niet heeft opgegeven.
Tot aan de grote vakantie wordt er één keer per week  
een half uur lesgegeven - zie lesschema. Tijdens de 
zomervakantie wordt er twee keer per week een half uur 
lesgegeven op de ochtenden. Na de vakantie gaan de lessen 
weer naar de avond, ook twee keer per week een half uur.

diploma C
Er wordt twee keer per week een half uur lesgegeven -  
zie lesschema. Tijdens de zomervakantie wordt er twee keer 
per week een half uur lesgegeven in de ochtenden. 
Na de vakantie gaan de lessen weer naar de avond 
en dan ook twee keer per week een half uur.

diploma Zwemvaardigheid 1, 2, en 3
Er wordt één keer per week een half uur lesgegeven,  
zie lesschema. Tijdens de zomervakantie wordt er  
één keer per week een half uur lesgegeven in de ochtenden.  
Na de vakantie gaan de lessen weer naar de avond 
en dan ook één keer per week een half uur.
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wachtlijst diploma A
Is uw zoon/dochter op 31 december 2019 nog 5 jaar 
dan kunt u hem/haar op de wachtlijst laten plaatsen. 
Eventuele plaatsing voor les gaat op volgorde van geboortedatum.

wat moet u doen?
1. Gebruik het Abonnement(en) Bestelformulier en vul het 

volledig in. (Het formulier kunt u ook downloaden/printen 
via onze website).

2. Toevoegen: één recente paspoortfoto (niet eerder 
geplastificeerd), achterop voorzien van naam en 
geboortedatum. (De foto mag beslist niet groter zijn dan 
3,5 x 4,5 cm: paspoortfotoformaat!)

3. Doe het formulier met pasfoto in een gesloten envelop.
4. Schrijf op de envelop: 'wachtlijst diploma A' plus het 

telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent.
5. Doe de envelop vóór maandag 1 april in de brievenbus 

van het zwembad of per post: Knopenbad, 
Godfried van Rhenenlaan 55, 3417 AM Montfoort.

6. donderdag 18 april wordt er telefonisch contact 
opgenomen met iedere wachtlijstdeelnemer

Let op ... 
Heeft u uw zoon/dochter alleen voor de wachtlijst opgegeven dan 
hoeft u niet naar de voorverkoop in de ANTONIUSHOF te komen.
Wanneer uw zoon/dochter definitief niet geplaatst wordt voor 
zwemles 2019, dan wil dat niet zeggen dat hij/zij automatisch 
al ingeschreven staat voor het seizoen 2020.  
U dient uw kind in 2020 opnieuw aan te melden voor diploma A. 
Als u wilt kunt u het al bestelde voorverkoopabonnement voor 
seizoen 2019 laten vervallen.

Zwemles duur?
Als u een laag inkomen heeft komt u misschien in aanmerking 
voor vergoeding van de zwemlessen. Ferm Werk kan namelijk 
bijzondere bijstand verstrekken als het inkomen minder is 
dan e 1.072 per maand voor een alleenstaande ouder of 
e 1.531 voor een (echt)paar. De vergoeding wordt 
rechtstreeks overgemaakt aan het zwembad zodat u niet 
hoeft voor te schieten. Is uw inkomen iets hoger, dan worden 
de kosten soms gedeeltelijk vergoed.
Wilt u hier meer over weten of een aanvraagformulier? 
Bel dan 's ochtends tussen 09.00 en 12.00 uur  
naar Ferm Werk: 0348-497000.
U kunt het aanvraagformulier inleveren bij een medewerker 
van Ferm Werk als u het abonnement ophaalt.
Ferm Werk heeft ook andere regelingen voor mensen met 
een laag inkomen. Kijk eens op de website www.fermwerk.nl
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Op zoek naar een eigen werkplek in Montfoort, 
praktijk of kantoorruimte?

In OndernemersPUNT49 kan het allemaal.
Kom kijken en laat u verrassen.

Ook voor andere 
bedrijfsruimtes kunt u bij ons 

terecht.
www.goudriaanvastgoed.nlHoogstraat 34

3417 HC Montfoort

Tel. 0348-471262 b.g.g. 0348-472283
E-mail: info@degeestloodgieters.nl

de Geest
Loodgietersbedrijf

 
 

Remco Hondema 
Willeskop 15
3417 MA Montfoort
T   0348-448600
M  06-22409270

Uw veelzijdige vakman
voor al uw klussen:

info@DeAllroundKlusser.nl 
www.DeAllroundKlusser.nl

Badkamers - Keukens - Toiletten 
Elektra -  Kozijnen - Schilderwerk 

Kleine klussen

Lekker zwemmen ...
na een goed ontbijt

met brood van ...

Verweij
De Echte Bakker

Dorpstraat 25, 3461 CN Linschoten
tel. 0348 - 413358

AUTORIJSCHOOL ERIK DUNNEWOLD
www.autorijschoolerik.nl

info@autorijschoolerik.nl

06-57127456

* Geldig tot 1 mei 2019

Proefles en één rijles van 1,5 uur gratis 

bij afname van een lespakket. *
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Het zwembadpersoneel kreeg het afgelopen seizoen weer  
vele leuke reacties over het Schoolzwemfestijn en om dit 
enthousiasme vast te houden, is er ook dit seizoen weer een 
zwemfestijn. Het zwemfestijn wordt gehouden voor kinderen 
van de zes basisscholen in Montfoort en Linschoten.
Elke school heeft één ochtend tot zijn beschikking waar groep 
3 t/m 8 met zijn allen tegelijk een leuke zwemochtend hebben.
Er wordt een spellencircuit uitgezet; voor de onderbouw 
tien spelletjes en voor de bovenbouw ook tien spelletjes. 
Het gehele zwembad wordt gebruikt. Alle kinderen zijn twee 
uur druk bezig.
Wij zijn altijd weer erg blij met de hulp van ouders, broers en/of 
zussen die ons meehelpen met de begeleiding bij de spelletjes. 
Zonder deze mensen kunnen wij het zwemfestijn niet organiseren.
Het zwemfestijn wordt gehouden van woensdag 10 juli 
tot en met woensdag 17 juli 2019.

festijnSchoolzwem

SC Howiblo en Heeswijk Knopenbad adv 204x89 2017.indd   1 04-02-17   14:49

Op deze ochtenden zijn de tijden voor het vrij zwemmen 
aangepast naar: 06.30 - 09.00 uur.
Tijdens het zwemfestijn is het zwembad van 09.00 - 13.30 uur 
gesloten voor andere bezoekers.

Leren zwemmen is in ons waterrijk landje heel erg belangrijk. 
We zoeken in ons vrije tijd regelmatig het water op. Daarom is 
het van belang dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen.
De diploma-eisen A, B en C van het Knopenbad zijn afgestemd op 
de relatief korte tijd waarin (intensief) les gegeven kan worden.
Zwemles in het binnenbad is vaak één keer per week waardoor 
er langere tijd nodig om het zwemmen onder de knie te krijgen.
Zwemles in ons buitenbad is voor diploma A drie keer per 
week een half uurtje en duurt 4,5 maand. Tijdens het relatief 
korte maar intensieve zwemseizoen wordt door de kinderen 
conditie opgebouwd en wordt de zwemslag ‘ingeslepen’ door 
herhaling. 90% van de kinderen is aan het einde van het 
zwemseizoen in het bezit van een diploma.
De diploma-eisen van het Knopenbad wijken af iets af van het 
zwemABC. Er wordt niet door het gat gezwommen en de 
borst- en rugcrawl worden geleerd bij diploma C.

Waarom kiezen voor zwemles in het Knopenbad?
Het belangrijkste is dat uw kind goed leert zwemmen en zich 
kan redden als het te water raakt. Zowel het zwem-ABC als het 
erkende ABC-diploma’s van het Knopenbad bieden dit 
resultaat. Dus kies de lesmethode en het zwembad die het 
beste bij uw kind en situatie past.

Kiest u voor het Knopenbad,  
dan heeft u de volgende voordelen:
- persoonlijke aandacht 

omdat er meer zwemonderwijzers op één groep staan
- snel en gericht onderwijs
- in de grote vakantie wordt er viermaal per week 

gezwommen
- weinig reistijd
- 90% behaald in 4,5 maanden een diploma
- vriendelijke prijzen.
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Zalencentrum
Verenigingsgebouw

Multifunctioneel 
zalenverhuur 
voor 5 tot 950 personen

- Vergaderfaciliteiten

- Cursussen

- Uitvoeringen / Optredens

- Condoleances

- Voor al uw feesten

Heiliglevenstraat 4
3417 HL Montfoort
Tel. 0348-471473

Marcel Peters 
06-13 472 102 

Jessica de Rooij
06-30 991 866

www.sint-joseph.nl

ST. JOSEPH

0348-471246

bouwmaterialenmontfoort.nl

Alles van het 
beste soort!

E. van Tuijl & E.A.Th. Wolf

Specialisten in beweging!

Om ‘t Wedde 6a, 3417 HH Montfoort
Tel.: 0348-474205

www.fysio-montfoort.nl

 Fysiotherapie Praktijk
Montfoort

timmer- en onderhoudswerk

Krekenburg 40
3417 MH Montfoort

Telefoon 0348-474042
E-mail: b.vandam-timmerwerk@hetnet.nl

veel 
zwemplezier!

TEL. 0348-475495

Straat - Grond - De-montage
Sloop - Riolering - Ontstoppen
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Wilt u een sportieve uitdaging en houdt u van zwemmen? 
Dan is trimzwemmen een goede keuze.
Het doel van trimzwemmen is om in een gezellige ontspannen 
sfeer aan lichaamsbeweging te doen. Zo werkt u op een 
verantwoorde wijze aan het verbeteren van uw conditie en 
fitheid onder begeleiding van een zweminstructeur.  
Het is gezond voor het lichaam, want bijna alle spiergroepen 
worden gebruikt. In verschillende niveaus wordt er 'getraind'. 
Er wordt niet alleen gewerkt aan uw conditie maar ook alle 
zwemslagen komen aan bod. Door middel van gevarieerde 
oefeningen evt. met behulp van verschillende materialen 
wordt de zwemtechniek verbeterd en zal het zwemmen na 
verloop van tijd makkelijker en sneller gaan. De groep en de 
instructeur motiveren u om telkens een stapje verder te gaan. 
Alles uiteraard naar eigen niveau en kunnen.

Voor wie?
Aan deze activiteit is geen maximum leeftijd verbonden. 
Iedereen die goed en vooral gezond met zijn lichaam wil omgaan 
is dan ook van harte welkom. Je hoeft geen goede zwemmer te 
zijn om mee te doen, maar je moet wel kunnen zwemmen.

Wanneer?
Dinsdagavond van 19.45 tot 20.30 uur 
Eerste keer: dinsdag 30 april 2019
óf 
Vrijdagmorgen van 10.00  tot 10.45 uur
Eerste keer: vrijdag 3 mei 2019

Kosten
U kunt een seizoenkaart trimzwemmen aan de kassa van het 
zwembad kopen, waarmee u het hele seizoen kunt meedoen 
voor of de dinsdagavond of de vrijdagochtend. e 60,00.
Ook is het mogelijk een los kaartje kopen, e 6,00 per keer.

2019Trimzwemmen

Volwassenen

Kinderen
Ben je 12 jaar of ouder of in het bezit van alle zwemdiploma’s 
t/m zwemvaardigheid 3 en je wilt toch graag blijven 
zwemmen, dan hebben wij een leuke oplossing: we gaan 
onder begeleiding van een zwemonderwijzer, op een gezellige 
manier, met elkaar zwemmen om de conditie en de techniek 
te verbeteren van de zwemslagen. We bereiden ons ook voor 
op een zwemwedstrijd tegen Kockengen.
Als je je aanmeldt is het wel handig dat je de borst- en 
rugcrawl een beetje onder de knie hebt.

Voor wie?
Voor kinderen van 12 jaar en ouder of kinderen in het bezit 
van alle zwemdiploma’s t/m zwemvaardigheid.

Wanneer?
Maandagavond van 19.30 tot 20.15 uur.
Eerste keer: maandag 6 mei 2019
Kosten
Zie volwassenen.

Haastrecht

wenst u 
een zorgeloos 
zwemseizoen

Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk

GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude

T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl

www.phhaastrecht.nl
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B eheer & onderhoud  van  
gebouwen en terreinen

•
Projectmanagement  

civieltechnische projecten
•

Directievoering   
civieltechnische projecten

SEON is onafhankelijk, transparant en weet de wens 

van de klant te vertalen naar efficiënte oplossingen 

T 06 1090 8448  •   info@seonbv.nl 
www.seonbv.nl

0348 -  460 730   j asperde jong .n l

advies - ontwerp - aanleg - onderhoud

NIEUWBOUW

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

VERBOUWINGEN
(o.a. badkamers/keukens)

AANBOUWEN

DAKKAPELLEN

Willeskop 58 - 3417 ME Montfoort
0348-433829  /  06-55344973
info@bouwbedrijfdenheeten.nl
www.bouwbedrijfdenheeten.nl



Jeannett e Rekers-
van Bunnik

vrijwilliger

Ad Kemp

vrijwilliger

Jorin Konink

toezichthouder

Leny van de Kamp-
Rutges

vrijwilliger
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Karin Lekkerkerker
instructeur en 

kassamedewerker

Astrid Vernooij

toezichthouder

Ali Kuyf-
van Kippersluis
kassamedewerker

Vacature

interieurverzorger

Jacqueline Smits

kassamedewerker

Vacature

interieurverzorger

Wil Schröder

kassamedewerker

Foto’s: Dirk Huckriede
Zwembadmedewerkers

Monique Vernooij

instructeur en toezichthouder

René Peters

beheerder

Liesbeth Vendrig-
Hoolwerf

instructeur en toezichthouder

Harry van der Lee

instructeur en toezichthouder

Stan van Riet

toezichthouder

Zie onze vacature op pagina 25
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Verhuisplannen?
Profiteer nu van de historisch

lage rente
Ga naar regiobank.nl of vraag uw Adviseur

Adviesburo Driessen & Huntink
Keizerstraat 27
3417 EA Montfoort
T 0348 - 47 39 69
E info@driessenhuntink.nl
I www.driessenhuntink.nl
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