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GOED BEGIN, IS HET HALVE
WERK….
Vanaf de opening, 28 april jl tot nu hebben
verschillende weergoden al ‘Ons Bosbad’
bereikt. We begonnen met een aantal
koude dagen, maar toen de zon kwam,gaf
hij vele dagen mooi zwem en speelweer. Dit
zorgde voor vele bezoekers. Fijn dat zoveel
mensen ‘Ons Bosbad’ weer komen
bezoeken om te zwemmen en spelen. Ook
de vakantiegangers komen graag in ‘Ons
Bosbad’. Meer dan 10.000 bezoekers zijn de
teller al gepasseerd.

AGENDA
17-06 Vaderdag
02-07 tm 06-07 Zwemvierdaagse week
04-07 Duikclinic m.m.v. Divearound zwemvierdaagseweek
06-07 Disco afsluiting zwemvierdaagseweek
09-07 Start hoogseizoen; tussen de middag geopend
15-08 Duikclinic m.m.v. Divearound
29-08 Ladies Night

Afzwemmen voor ABC
Zaterdag 19 mei en 9 juni is er
afgezwommen voor diploma ABC. 11
kinderen hebben laten zien wat zij de
afgelopen weken hebben geleerd. De
licentie Nationale zwemdiploma’s is
tijdens de opening uitgereikt aan het
personeel van Bosbad Vledder. Dit noemt
men ook wel het Kwaliteitskeurmerk
Nationale Raad Zwemveiligheid.

Activiteiten ONS BOSBAD
Op 15 mei is gestart met de pilot Aquafit voor 55+ en ook
voor 40+. Er zijn vele mensen die hier aan deelgenome
hebben. Onder leiding van het badpersoneel werd er actief
meegedaan en gingen de mensen enthousiast huiswaarts.

bosbad@bosbadvledder.nl * www.bosbadvledder.nl *

* 0521381430

Nieuwsbrief ‘Het Bosbad’
mei /juni 2018
n
Vrijwilliger van de maand….
Lubertha de Vries is een vertrouwd gezicht , naast Dinie Rozeboom, bij de
kassa en het Paviljoen. Lubertha is al meerdere jaren actief bij ‘Ons
Bosbad’ en kent de meeste badgasten en zet heerlijke koffie, ook voor U!

Rabobank Clubkas Campagne
Binnenkort start de Rabobank met de
Clubkas Campagne. U, als lid van Rabobank,
kunt 5 stemmen uitdelen aan uw favoriete
club. Voor elke stem krijgt de club een
bedrag.
Stem op ‘ons Bosbad’!
Hoe kunt u stemmen?
De stempagina wordt eind juni zichtbaar
gemaakt op de website van de Rabobank.
Op deze pagina staat Bosbad Vledder
vermeld en kunt u, als lid met de code, die
u bij het ledenmagazine
Dichterbij ontvangen heeft, uw stem
uitbrengen.
Alvast bedankt voor uw stem.
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