
Voorverkoop / Afhaaltijden
U kunt uw abonnement(en) en leskaarten kopen tijdens de voorverkoopdagen aan de kassa 
van het zwembad:
Woensdag  20 april 10.00 – 12.00 uur   en  13.00 – 17.00 uur
Donderdag  21 april 10.00 – 12.00 uur   en  13.00 – 17.00 uur
Vrijdag  22 april 10.00 – 12.00 uur   en  13.00 – 17.00 uur

U kunt pinnen of met gepast geld betalen!

Vooraf aanvragen
Tijdens de voorverkoop kan het druk zijn. Wilt u dit ontlopen? Stuur dan het ingevulde formulier 
met recente pasfoto(s) vóór 13 april naar ons postadres: 

Zwembad ‘t Willaer 
Marktstraat 59
3925 JP Scherpenzeel. 

Zwemlessen

Zwem-ABC (diploma A, B en C)
Kinderen die op 1 mei 2016  6 jaar of ouder zijn, kunnen in zwembad ‘t Willaer zwemlessen volgen 
voor het Zwem-ABC. U kunt uw kind(eren) hiervoor aanmelden tijdens de voorverkoopdagen. 
Er kan slechts een beperkt aantal 
beginners worden geplaatst. 
Plaatsing geschiedt op volgorde 
van aanmelding.

Zwemvaardigheidsdiploma’s
Kinderen die in bezit zijn van 
het Zwem- ABC kunnen zich 
aanmelden voor het basis-
pakket van zwemvaardigheids-
diploma’s 1, 2 of 3. 
Na aanmelding wordt bekeken 
wat de mogelijkheden zijn. 

Keurslager
Sander van Baaren

Dorpsstraat 140 - 3925 KE SCHERPENZEEL - 033-2773291
info@vanbaaren.keurslager.nl

CHINEES-INDISCH SPECIALITEITEN RESTAURANT

Dorpss t raa t 237 - 3925 KC Scherpenzee l - Te l . 033 277 3717

DE LANGE MUUR

Wij verzorgen uw
- Financiële administratie
- Loonadministratie
- Jaarrekeningen en Publicatiestukken
- Fiscale aangiften BTW, LB, VPB, IB
- Online Boekhouding

- Interim financieel management
- Bedrijfskundig advies

Bezoekadres: Mariënhove 16, 3834 ZV Leusden
Telefoon: 06-51243733 - Email: f.verweij@quaestor.nu

Sponsoringprogramma
TV De Bree

Wilt u adverteren in ons clubblad, een reclamebord
of winddoek op het tennispark laten plaatsen…

Het sponsorprogramma van TV De Bree biedt veel mogelijkheden.
Kijk voor meer informatie op www.tvdebree.nl bij sponsoring
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Marktstraat 23
Scherpenzeel

Tel. 033 277 2759
www.dekrommehoek.nl
info@dekrommehoek.nl

Lunch, Diner, Terras, Uitgaanscafé, Catering, 
High Tea, High Wine, BBQ en meer…

‘t Zwarte land 32
3925 CK  Scherpenzeel
Tel. 033 - 277 11 75
www.zwaanautoservice.nl

Scherpenzeel

Open van 30 april t/m 3 september 2016
Zwembad ‘t Willaer - Breelaan 6 - 3925 HX Scherpenzeel

tel. 033-277 1485 - e-mail: info@zwembadscherpenzeel.nl
www.zwembadscherpenzeel.nl

     www.facebook.com/zwembadscherpenzeel

Openingstijden
Voorseizoen: van 30 april t/m 8 juli 2016

Maandag t/m vrijdag:  7.00 tot 10.00 uur en van 13.00 tot 20.00 uur 
Zaterdag, zon- en feestdagen: 12.00 tot 17.00 uur

Vakantieperiode: van 9 juli t/m 3 september 2016
Maandag t/m vrijdag: van 7.00 tot 20.00 uur 

Zaterdag: van 10.00 tot 17.00 uur 
Zon- en feestdagen: van 12.00 tot 17.00 uur

Bij bijzondere weersomstandigheden zie voor actuele openingstijden:
www.zwembadscherpenzeel.nl - www.facebook.com/zwembadscherpenzeel

Heerlijk zwemmen
in scherpenzeel!

S e i z o e n  2 016

G. van Donselaar
Garage (APK) - Constructie

`t Zwarte Land 18 - 3925 CK Scherpenzeel 
Tel: 033-277 4111

w w w.g vandonse laar. nl

Glashorst 106A

3925 BV  Scherpenzeel

+31 (0)33 277 46 29

www.duinkerkeglasservice.nl

info@duinkerkeglasservice.nl

Hypotheken en Verzekeringen
Dorpsstraat 251 - 3925 KC   Scherpenzeel

Telefoon: 033 - 277 0666 
Dorpsstraat 14A -3931 EG  Woudenberg

www.tekelenburgenadvocaat.nl

	 Kluswijs Van Elst
Holleweg 12
3925LW  Scherpenzeel
Telefoon: 033 277 1255Telefoon: 033 277 1255T

info@kluswijsscherpenzeel.nl

Boschzicht
Partycentrum

Tel: 033 - 277 1292 

www.boschzicht.com

Solex-DAF verhuur
Scherpenzeel
Tel: 033 - 277 4982

Mob: 06 - 12 687 585 

www.solexverhuurscherpenzeel.nl

Dorpsstraat 259 - 3925 KC Scherpenzeel - Tel. 033 277 1636
www.fotowesterduin.nl

Rabobank Gelderse Vallei

dorpsstraat 241 A  scherpenzeel 

tel. 033-2853826

Mitra ter Burg    
Dorpsstraat  172

3925 KG Scherpenzeel  gld   

033 -  277 1170

scherpenzeel@mitra.nl

Marktstraat 2
3925 JR  Scherpenzeel

Tel. 033 - 258 9232

Meer informatie:
www.nicolemode.nl

U kunt het formulier ook deponeren in de brievenbus voor 
het Grand Café in Kulturhus de Breehoek. 
Achter op de pasfoto duidelijk de naam, roepnaam en 
geboortedatum vermelden. U kunt de gereedliggende abonne-
menten dan tijdens de voorverkoop direct afhalen en afrekenen.

G r a f i s c h e  V o r m G e V i n G

w w w . V o r m r . n l
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inschrijfformulier abonnementen en leskaarten 2016
Voor een snelle afhandeling dit formulier graag vooraf duidelijk en compleet invullen. 

Voor elk abonnement en elke bijkaart is een pasfoto nodig op de achterzijde voorzien van 
achternaam, roepnaam en geboortedatum.

Voorverkoopdagen: 20, 21 en 22 april van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur

o  Gezinsabonnement: (recente pasfoto’s meenemen, namen op de achterkant vermelden)
 

 Hoofdkaart: 
 achternaam:      voornaam:   geb. datum:
 adres:  
 woonplaats:  
 tel:   e-mail:       donateur:  ja o nee o * 
 
 Bijkaart: 
 achternaam:      voornaam:   geb. datum:
 achternaam:      voornaam:   geb. datum:
 achternaam:      voornaam:   geb. datum:   
 	 	 	
o  Eénpersoonsabonnement: 18 jaar en ouder (recente pasfoto meenemen!)
 
 achternaam:      voornaam:   geb. datum:
 adres:  
 woonplaats:  
 tel:   e-mail:       donateur:  ja o nee o *

o  Eénpersoonsabonnement:	t/m 17 jaar of 65+ (recente pasfoto meenemen!)
 
 achternaam:      voornaam:   geb. datum:
 adres:  
 woonplaats:  
 tel:   e-mail:       donateur:  ja o nee o *	

o  Diploma’s   A  o  B  o  C  o   vanaf 6 jaar - 3 lessen per week *

o  Zwemvaardigheidsdiploma		 1 o   2 o  3 o  *
 
 achternaam:      voornaam:   geb. datum:
 adres:  
 woonplaats:  
 tel:   e-mail:
 
 *  Kruis het vakje van uw keuze aan.	Let op! Voor elk diploma dient u apart te betalen!

spaar voor korting 
bij jumbo scherpenzeel
en emté Renswoude

Bij Jumbo Scherpenzeel en Emté Renswoude kunt u via een spaarkaart - verkrijgbaar bij beide 
winkels - sparen voor korting op de abonnementsprijs. Volle spaarkaart(en) inwisselen bij Jumbo 
of Emté voor een voucher. Deze is alléén geldig in de voorverkoop bij het zwembad. Maximaal 
4 vouchers per abonnement.

tarieven 2016

Toegangsbewijs (kinderen tot 2 jaar gratis) € 5,00
Toegangsbewijs van 07.00 tot 10.00 uur of na 18.00 uur € 3,00
Tienbadenkaart alle leeftijden, seizoen 2016 € 45,00
Tienbadenkaart 65+, seizoen 2016 € 40,00
 
Leskaarten
Zwemleskaart A – B – C € 155,00 
Zwemvaardigheid 1 – 2 – 3 € 110,00 
Diplomazwemmen € 13,50 

      Donateurs Donateurs
 Verkoop Voorverkoop Verkoop Voorverkoop
Gezinsabonnement
Voor max. 4 gezinsleden €  145,00 €  140,00 €  140,00 €  135,00

Bijkaarten
voor overige gezinsleden €  22,50 €  22,50 €  22,50 €  22,50 
  
Abonnement € 65,00 € 60,00 € 60,00 € 55,00 

Abonnement t/m 17 jaar €  60,00 €  55,00 €  55,00 €  50,00

Abonnement 65+ € 60,00 € 55,00 €  55,00 €  50,00

Bij verlies van een abonnement wordt tegen betaling van € 22,50 een duplicaat verstrekt. 
Gezinsabonnementen zijn geldig voor vier leden van één gezin, waarvan de deelnemende kinderen 
de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Bij de aankoop van een gezinsabonnement 
met (eventuele) bijkaarten of van een eenpersoonsabonnement is het noodzakelijk dat een 
recente pasfoto overlegd wordt (geen eigen computerfoto). Kaarten voor zwemlessen en lessen 
zwemvaardigheid worden uitsluitend verstrekt aan abonnementhouders.

Donateurs
Zwembad ‘t Willaer draait grotendeels dankzij de inzet van vrijwilligers. Wilt u ons zwembad onder-
steunen en voor de toekomst behouden? Voor minimaal € 15,00 per jaar wordt u donateur van ons 
zwembad. U kunt zich aanmelden tijdens de voorverkoop of door een e-mail te sturen naar: 
info@zwembadscherpenzeel.nl  
Donateurs van zwembad ‘t Willaer kijgen € 5,00  reductie voor maximaal één abonnement. 
De reductie kan uitsluitend worden verkregen als de donateursbijdrage voor 2016 is voldaan.  

Kom gezellig een dagje zwemmen in het mooie en verwarmde
openluchtzwembad ‘t Willaer in scherpenzeel! 

Ons zwembad heeft een diep bassin van 21 x 50 meter met een springkuil en springplanken 
van 1 en 3 meter. Daarnaast is er ook een ondiep bassin van 20 x 45 meter met een prachtige 
glijbaan voor jong en oud. 
Ouders met peuters kunnen terecht in het peuterbad met diverse attracties in en om het bad 
en een kinderspeeltuin.  Verder zijn er een aantal mooie zonneweiden, mogelijkheden voor 
volleybal en basketbal, tafeltennis en er is een veldje voor diverse balspelen. 
Voor kinderen zonder diploma zijn zwembandjes verplicht op het gehele terrein!

Kijk voor onze evenementen op www.zwembadscherpenzeel.nl of 
www.facebook.com/zwembadscherpenzeel

speciaal arrangement? Verhuur na sluitingstijd? informatie: info@zwembadscherpenzeel.nl
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