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Voorwoord
Beste lezer,
Afgelopen week hebben we met elkaar van schaats- en sneeuwpret kunnen genieten, nu
op naar de lente en dus naar opening van ‘De Koet’!
Op zaterdag 17 april gaan onze poorten openen! Dit keer zonder badeendenrace en
feestelijke opening, maar er kan vanaf dat moment wel weer door jong en oud worden
gezwommen en gerecreëerd. En vanaf de maandag daarna starten alle zwemlessen weer in
een geschilderd en opgeknapt zwembad.
Vorig seizoen hebben we mogen ervaren dat veel mensen ‘De Koet’ een warm hart
toedragen. U heeft massaal een abonnement gekocht en daarmee konden wij ons terrein
in een bijzondere periode toch gewoon openen en konden wij u de gelegenheid geven
om te ontspannen op ons terrein.
Wij rekenen erop dat we dit jaar ons gewone programma kunnen uitvoeren. Lessen kunnen
doorgaan en voor het banen zwemmen hanteren we weer aparte tijdsblokken. Natuurlijk
respecteren wij de RIVM regels (1.5 m!) en passen onze regels en afspraken aan, al naar
gelang nodig is voor onze gezondheid. Net als vorig jaar een grote verantwoordelijkheid
voor ons badteam, maar gelukkig kunnen wij dat hen zeker toevertrouwen.
Dit jaar hebben wij geen grote evenementen op de rol staan. Mocht er toch het een
en ander mogelijk zijn, zoals een vierdaagse of triatlon, dan gaan we dat zeker alsnog
organiseren!
In dit boekje treft u alle relevante informatie aan. Overigens hebben wij weleens de vraag
gekregen ‘waar wij het boekje van betalen?’. Een terechte vraag: gelukkig kunnen wij
melden dat vele sponsoren het ons mogelijk maken dit boekje te laten drukken. Sterker
nog: het levert ons zelf iets op! Dank voor alle sponsoren, die in tijden waarin het voor veel
bedrijven spannend is, ons blijven steunen!
Wij willen u er op wijzen dat alle actuele tijden en het aanbod gecommuniceerd blijft
worden op onze website www.dekoet.nl. Houd deze site svp goed in de gaten omdat wij
mogelijk gedurende het seizoen aanpassingen gaan doen.
Graag wil ik u namens het bestuur, het badteam en de vrijwilligers een zonnig, relaxed en
gezond zwemseizoen wensen! Tot bij ‘De Koet’!
Hartelijke groet namens het bestuur
Ellen Bruin, voorzitter
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‘De Koet’ in Vogelvlucht

‘De Koet’ is een gezellig openluchtbad met recreatiepark waar iedereen zich
thuis kan voelen en kan genieten van de volgende faciliteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een groot 25-meterbad met lekker warm water (rond 25 graden Celsius);
Een knus en overzichtelijk peuterbad voor kinderen jonger dan 6 jaar, met 			
banken langs de rand voor toezichthoudende ouders;
Een badgebouw waar u gebruik kan maken van het toilet. In verband met de
Coronaregels zijn dit jaar de kleedkamers gesloten en kan er geen gebruik
gemaakt worden van de douches;
Een ruime toezichttoren;
Een beschutte ligweide;
Sportveldjes voor voetbal, beachvolleybal en basketbal;
Een speelgedeelte voor de kleinere kinderen met glijbanen, een wip, schom-			
mels, kabelbaan, speelhuisje en klimtoestellen;
Een speelgedeelte voor kinderen tot en met 12 jaar;
Een ruime zandbak, een groot springkussen, een openlucht schaakbord en 			
een tafeltennistafel;
Informeer bij de kassa voor het opbergen van waardevolle voorwerpen in kluisjes;
Het perron is goed bereikbaar voor rolstoel of rollator.

In onze ‘Koet & Zopie’ vindt u:
•
•
•
•
•
•
•
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Zakjes met snoep (ook suikervrij) en chips;
Verschillende soorten ijs (ook suikervrij);
Tosti’s en broodjes hot-dog;
Koffie, thee, frisdranken, energydrank, chocolademelk, soepen;
In de kiosk kunt u gratis voor de baby het flesje melk opwarmen in
de magnetron;
Zwemluiers;
EHBO-voorzieningen, waaronder een AED-apparaat.
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Het Badteam
Ronald
Inmiddels het vaste gezicht in ‘De Koet’. Geeft alle zwemlessen inclusief schoolzwemmen,
snorkelen en aquajoggen. Is het aanspreekpunt voor algemene zaken. Naast badmeester is
hij voetbaltrainer bij VEP en woont hij in Woerden.

Clothilda
Al vele jaren bij ‘De Koet’; Vindt zwemles geven vooral iets bijzonders wanneer de kinderen
bijzonder zijn. En dat zijn ze steeds vaker tegenwoordig. Vindt het fantastisch wanneer ook
zij trots met hun diploma op de foto mogen!

Ilona
Hallo, ik ben juf Ilona. Getrouwd met Martin en moeder van twee kinderen. Ik werk als
zwemonderwijzer voor Woerdensport, en zomers combineer ik dat met werken in ‘De
Koet’.

Sander
Inmiddels een bekend gezicht in ‘De Koet’ en geeft vooral heel veel zwemlessen. Hij houdt
van waterpoloën en nieuwe ervaringen opdoen.

Sofie
Jullie kennen mij vast van voorgaande jaren! Maar voor degene die mij nog niet kennen:
Mijn naam is Sofie, ik ben 21 jaar en woon in de Meern, ik fiets dit stuk graag! Dit doe
ik vooral omdat ik het zo gezellig vind in Kockengen en om bij te dragen aan jullie
zwemveiligheid.

Paardenkooper
Bouwbedrijf B.V.

Kockengen

Nieuwbouw | Onderhoud | Renovatie

www.bouwbedrijfpaardenkooper.nl

Wim
Wim is al jaren toezichthouder bij het zwembad en zwemt zelf ook graag. Maakt graag tijd
vrij voor activiteiten in het zwembad. Naast zijn werk in het zwembad is Wim vrijwilliger bij
het bejaardenhuis in Kockengen, waar hij fietst met bejaarden op een duofiets. Volleybalt
bij volleybalvereniging Cratos.

Maxime
Maxime zwemt en vindt het leuk om haar passie voor zwemmen over te brengen op
anderen. Ze staat open om nieuwe dingen te leren en naast dat in het zwembad aan het
werk is studeert ze psychologie.

Kevin
Kevin geeft al jaren met veel plezier zwemles in verschillende zwembaden. Naast langs
de badrand staan, vindt hij het ook leuk om zelf in het water te liggen: hij speelt graag
waterpolo. Omdat hij zelf een vrolijk persoon is, vindt hij het belangrijk dat iedereen, maar
zeker de kinderen, met veel plezier komen zwemmen.

Gerry
Is geboren en opgegroeid in Kockengen. Ze is getrouwd met Dick. Samen hebben ze twee
kinderen en vier kleinkinderen. Gerry houdt van: erop uitgaan met de caravan, zwemmen,
fietsen, wandelen en skiën. Ze is al vele jaren actief binnen ‘De Koet’.
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Badjuf Maxime kijkt uit naar de zwemlessen van dit jaar!
De meeste mensen die regelmatig in het zwembad komen, kennen badjuf Maxime wel. Maxime is
de jongste medewerker van ‘De Koet’ maar heeft al wel veel ervaring. We hebben haar gevraagd
wat meer over zichzelf te vertellen en waarom ze graag bij ‘De Koet’ werkt.
Maxime is bijna 22. Samen met de andere jongeren van het badteam (Sofie, Kevin en
Sander) is ze vanuit zwembad De Watervlo uit De Meern overgewaaid naar ‘De Koet’.
Maxime vertelt dat mensen soms denken ‘oh dat is een jonge meid, die werkt zeker nog maar
pas als instructrice’. Maar ze geeft al bijna 8 jaar zwemles: sinds haar 14e. Dat verwachten mensen
helemaal niet. ‘Ik had als tiener zwemles in De Watervlo en had daar alle zwemdiploma’s gehaald
die er te halen vallen. Toen vroegen ze of ik daar les wilde geven. Ik heb gelijk de opleiding gedaan
tot ABC-instructeur en ben toen les gaan geven’.
Komend seizoen werkt Maxime alweer voor het derde jaar bij ‘De Koet’. Ze geeft zwemlessen
aan de kinderen en afhankelijk van de indeling ook wedstrijdzwemmen of het zwemmen voor
volwassenen. Maxime maakt het niet zoveel uit. Ze vind alles heel leuk om te doen. ‘Het was wel
heel jammer dat we vorig jaar geen zwemlessen konden geven. Daar baalde ik echt wel van.’ Dit
jaar zijn de zwemlessen er naar verwachting wel weer bij.
Maxime vond zwemles zelf vroeger helemaal niet leuk. Dat kwam pas toen ze met haar C-diploma
bezig was. Daarna is ze even gestopt en toen heeft ze alsnog alle diploma’s met heel veel
plezier gehaald. Ze heeft veel respect voor de kinderen in Kockengen die hier in hun badpak of
zwembroek staan door weer en wind. Want soms is het ook echt wel heel koud!
Naast haar werk bij ‘De Koet’ studeert Maxime Psychologie. “Tot aan de zomer ben ik druk aan het
schrijven van de eindscriptie van mijn Bachelor” vertelt Maxime. Ze gaat haar scriptie schrijven over
eetstoornissen. Het afgelopen jaar heeft ze alles voor haar studie vanuit huis gedaan. De hele dag
achter de laptop. ‘Niet kunnen zwemmen is dan echt wel een ding’ vertelt Maxime. Ze was dan ook
heel blij dat ‘De Koet’ afgelopen seizoen open ging. ‘Voor mijn gevoel ging het best heel goed. Het
was wel een stuk minder druk op mooie dagen, maar de sfeer was goed.’ Ze vertelt over dames (en
ook heren natuurlijk) in Kockengen die toch wel 1 of soms zelfs 2 keer per dag kwamen zwemmen.
Een ontmoetingsplek waar zij ontspanning en voldoening uit konden halen.
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Belangrijk om te weten
Watertemperatuur peuterbad

Autobedrijf	
  Verhoek	
  B.V.	
  
Kerkweg	
  34	
  	
  Kockengen	
  
Tel.	
  0346-‐241202	
  
www.autobedrijfverhoek.nl	
  
	
  	
  

	
  
	
  
Wij	
  leveren	
  tegen	
  scherpe	
  prijzen	
  en	
  verlenen	
  goede	
  service.	
  
ANWB-‐partner	
  voor	
  Kockengen	
  en	
  omstreken.	
  
APK	
  en	
  onderhoud	
  voor	
  alle	
  merken;	
  verkoop	
  nieuw	
  en	
  gebruikt.	
  
Voor	
  ons	
  actuele	
  occasion-‐aanbod,	
  zie	
  onze	
  website.	
  
Graag	
  zien	
  wij	
  u	
  op	
  ons	
  tankstation,	
  in	
  onze	
  shop	
  of	
  werkplaats.	
  

Het water in het peuterbad wordt uitsluitend verwarmd door zonnecollectoren. Daardoor kan het
’s morgens, bij niet al te zonnig weer, wel eens iets langer duren voordat het lekker warm is. Ook bij
uitzonderlijk mooi weer kan dat even duren, want dan is het vaak zo druk dat ‘s nachts al het water
moet worden ververst.

Controle speeltoestellen

Eén van onze vrijwilligers controleert elk seizoen een paar keer de speeltoestellen. Daar is hij voor
opgeleid. Ook de Provincie komt af en toe kijken. Eventuele mankementen worden natuurlijk zo
snel mogelijk verholpen. Ongelukjes komen zelden voor, maar als het gebeurt, is het meestal een
gevolg van onvoorzichtig spelen.

Gevonden/verloren voorwerpen

Elk jaar blijft er van alles achter: kleding, schoeisel, speelgoed, et cetera. Vaak mooie spullen, die
ook lang niet altijd weer worden opgehaald. Even bellen, wanneer u bij thuiskomst merkt dat u of
uw kind iets vergeten heeft en het wordt opgezocht en apart gelegd.

Toezicht op waterkwaliteit, veiligheid en hygiëne

Tenminste driemaal per dag wordt de waterkwaliteit door het badteam gecontroleerd. Elke maand
wordt onaangekondigd de kwaliteit van het zwembadwater gecontroleerd door een onafhankelijk
laboratorium. En aan het begin van het seizoen worden alle watersystemen (dus ook douches
et cetera) gecontroleerd op de eventuele aanwezigheid van de legionellabacterie. Die controles
worden verricht in opdracht van Provincie Utrecht, die belast is met het toezicht op zwembaden.
De Provincie controleert zelf regelmatig en onaangekondigd, de complete situatie van veiligheid en
hygiëne en geeft in haar rapport waar nodig aanwijzingen voor verbeteringen.

Vrijwilligers

De kurk waar ‘De Koet’ op drijft zijn de vrijwilligers. Hoewel het toezicht wordt gehouden door
professionals doen de vrijwilligers vrijwel al het overige werk.
U kunt hierbij denken aan: kassadiensten, onderhoud van park, baden, speeltoestellen, gebouwen
en machinekamer, het schoonmaken en werkzaamheden die te maken hebben met bestuur,
financiën, administratie en publiciteit. Vrijwilligers helpen het badteam ook bij bijzondere
activiteiten en toezicht houden.
Wie actief wil bijdragen aan het werk van de Stichting en daarmee aan het open houden van
‘De Koet’, wordt uitgenodigd contact op te nemen met het bestuur, via de secretaris
(e-mail: info@dekoet.nl) of van april tot september op telefoon nummer 0346 - 242451

‘De Koet’ op Social Media
Veel informatie over het zwembad kunt u vinden op de website www.dekoet.nl. Daarnaast is het
zwem- en recreatiepark ook op Facebook (facebook.com/zwembaddekoet) en twitter (twitter@
zwembaddekoet) actief. Het hele jaar door, vooral in de zomermaanden, kan je er alle up-to-date
nieuwtjes terugvinden.

facebook.com/zwembaddekoet
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Tarieven 2021
Entreeprijzen:
Dagkaartje:

€ 5,50

Avondkaartje *

€ 2,75
€ 55,00 + (€ 5,00 administratiekosten na de voorverkoop)

Abonnement (voor iedereen)*:

De losse verkoop van kaartjes is afhankelijk van de drukte in het zwembad in verband met Corona.
Bij veel bezoekers hebben abonnementhouders voorrang.

Lessen:
Voorbereidend A*:
A diploma**:
B diploma**:
C diploma*:
Zwemvaardigheid 1, 2 & 3:
Zwemles voor volwassenen
(alleen vrouwen):
Zwemles voor volwassenen
(mannen & vrouwen):
Overlevingszwemmen:
Snorkelen 1, 2 & 3:
Survival 1, 2 & 3:
Wedstrijdzwemmen:
Trimzwemmen:
Aquajoggen:
Zeemeerminzwemmen:
Wakzwemmen:
Privéles:

€ 60,00
€ 190,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 95,00

2 lessen per week + abonnementskosten
4 lessen per week + abonnementskosten
2 lessen per week + abonnementskosten
2 lessen per week + abonnementskosten
2 lessen per week + abonnementskosten
1 les per week + abonnementskosten

€ 95,00

1 les per week + abonnementskosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1 les per week + abonnementskosten
1 les per week + abonnementskosten
1 les per week + abonnementskosten
2 lessen per week + abonnementskosten
1 les per week + abonnementskosten
2 lessen per week + abonnementskosten
Totaal van 8 lessen + abonnementskosten
Totaal van 3 lessen
Worden beperkt aangeboden (per half uur)

52,50
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
15,00
30,00

*U-pas houders kunnen hun tegoed hiervoor inzetten. Kijk voor meer informatie op de volgende
pagina.
** Kinderen met een U-pas kunnen gebruik maken van de zwemregeling voor een gratis A- en
B-diploma van de gemeente Stichtse Vecht.
Kijk voor meer informatie op de volgende pagina.
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U-PAS
kom lang
s
voor de
collectie
& advies!

T 02 97 52 50 49
info@denoudenwonen.nl
www.denoudenwonen.nl

Genieweg 10
3641 RH Mijdrecht

U-PAS

Wij zijn blij dat wij ook dit jaar houders van een U-pas voordelig kunnen laten zwemmen. U kunt
uw volledig nog beschikbare tegoed van de U-pas bij zwembad de Koet besteden. U kunt u
tegoed bijvoorbeeld inzetten voor een abonnement, A, B of C diploma en voor zwemlessen voor
volwassenen. Let op, de A en B diploma’s zijn sowieso gratis voor U-pas houders, zie hieronder.
Als u uw tegoed van de U-pas bij ‘De Koet’ wilt inzetten, dient u voor elk gezinslid waar u een
abonnement of lessen voor aan wil schaffen de U-pas mee te brengen. Als U-pas houder bent u
verantwoordelijk voor voldoende budget op de pas. Als dit er niet op staat, dient u de resterende
kosten zelf te betalen.
Elk jaar zijn er vanaf 31 mei nieuwe U-pas tarieven.
Voor vragen: upas@dekoet.nl. Voor meer informatie over de U-pas: www.u-pas.nl.

Gratis diplomazwemmen A en B voor kinderen uit gezin met U-pas
Gemeente Stichtse Vecht biedt kinderen (vanaf 4 tot en met 17 jaar) uit een U-pasgezin, die geen
zwemdiploma A en/of B hebben, de mogelijkheid om dit diploma alsnog te halen. Voorwaarden om
voor deze vergoeding in aanmerking te komen:
•
•
•
•
•
•

voor kinderen vanaf 4 tot en met 17 jaar;
uw gezin moet in bezit zijn van U-pas en in gemeente Stichtse Vecht wonen;
zwemlessen moeten worden gevolgd in ‘De Koet’;
vergoeding geldt alleen voor het behalen van zwemdiploma A en B (niet voor C);
geen terugwerkende kracht, maar ook geen terugbetalingsverplichting;
de regeling geldt voor 2021.

Aanmelden via de website van Stichtse Vecht: https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4418/
kindpakket/#
Of via het Sportpunt Stichtse Vecht: https://sportpuntstichtsevecht.nl/sporters/sporten-met-eenlaag-inkomen/zwemregeling-a-en-b-diploma.
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Zwemlessen en activiteiten in ‘De Koet’

“Een g

oed be

gin...”

KRANENBURG
gespecialiseerd in miniheiwerk

Tel.: 06-25076264
Tel.: 06-29435459
info@kranenburgheiwerken.nl

HEIWERKEN
stalen buispalen
houten palen

O.A. Uitbouw
Serres
Erkers
Carports
Garages
Etc.

Hoewel het niet altijd makkelijk is om als openluchtbad het iedereen naar de zin te maken, denken we
dat met het huidige aanbod van lessen en activiteiten iedereen, jong en oud, tenminste één activiteit
van zijn gading kan vinden. Graag geven we u hierna een overzicht van de lessen en activiteiten
waarvoor u zich kunt opgeven.
-

Overlevingszwemmen voor peuters
Voorbereidend A
Diploma A, B en C
Zwemvaardigheid 1, 2 & 3
Snorkelen 1, 2 & 3
Survival 1, 2 & 3
Zwemles voor volwassenen (groep met alleen vrouwen)
Zwemles voor volwassenen (groep met vrouwen en mannen)
Wakzwemmen
Aquajoggen
Zeemeerminzwemmen
Trim- en wedstrijdzwemmen

Op onze website www.dekoet.nl is uitgebreide informatie over alle lessen te vinden.
Het zwembad gaat open op 17 april. De meeste lessen beginnen in de week vanaf 19 april en worden
het hele seizoen gegeven. Het Voorbereidend A, Snorkelen, Survival, het Overlevingszwemmen voor
Peuters, en zeemeerminzwemmen beginnen later. Die lessen beginnen in de week van 17 mei. In de
zomervakantie verplaatsen alle lessen (m.u.v. Trim– , zeemeermin- en Wedstrijdzwemmen) naar de
ochtend.
•
•
•
•
•
•
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De A-lessen duren 30 minuten en worden vier keer per week gegeven, tussen 			
17:00 en 19:00 uur. Deze cursus bestaat uit 88 lessen.
De B-, C- en Zwemvaardigheidslessen duren 30 minuten en worden twee keer per 		
week op werkdagen gegeven tussen 18:00 en 19:00 uur. Zowel het B- als het C-diploma en
de zwemvaardigheidslessen bestaan in totaal uit 44 lessen.
De lessen Voorbereidend A duren 20 minuten en worden twee keer per week gegeven
op woensdag tussen 17:00 en 18:00 uur en zaterdag tussen 09:00 en 10:00 uur. 		
Voorbereidend A bestaat in totaal uit 36 lessen.
Een snorkel- en survivalles duurt 30 minuten en wordt èèn keer per week op 			
woens dag gegeven tussen 18:00 en 19:00 uur. De cursus bestaat uit 18 lessen.
De lessen Overlevingszwemmen voor Peuters duren ongeveer 20 à 25 minuten en 		
worden één keer per week gegeven, op zaterdag tussen 8:20 en 9:00 uur. De cursus 		
bestaat uit 18 lessen.
De zwemlessen voor volwassenen duren 45 minuten en worden èèn keer per week 		
gegeven. De cursus bestaat uit 22 lessen. Er zijn twee groepen:
- Een groep met mannen en vrouwen. Deze groep heeft les op dinsdag van 20:00 uur		
tot 20:45 uur. In de zomervakantie zijn de lessen op donderdag 7:30-8:15 uur.
- Een groep met alleen vrouwen. Deze groep heeft les op donderdag van 09:00 tot 		
09:45 uur. In de zomervakantie zijn de lessen op dinsdag van 7:30-8:15 uur.
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Zwemlessen en activiteiten in ‘De Koet’ vervolg
•
•
•
•
•

De lessen zeemeerminzwemmen duren 45 minuten en worden èèn keer per week 		
op zaterdag van 16:15 tot 17:00 uur gegeven. De cursus bestaat uit 8 lessen. De data 		
zijn: Zaterdag 22, 29 mei, (5 juni geen les), 12 juni, 19, 26 juni, 3, 10 juli en 17 juli.
Trimzwemmen is op woensdag van 20:00 – 21:00 en in de zomervakantie op woens-		
dag van 18:30-19:30. De cursus bestaat uit 22 lessen.
Wedstrijdzwemmen is op maandag en donderdag van 20:00 – 20:45 en in de 			
zomervakantie op woensdag van 18:30 – 19:30. De cursus bestaat uit 32 lessen.
Aquajoggen is op maandag en vrijdag van 11.00 – 11.30 en in de zomervakantie op 		
donderdagochtend van 8:00 – 8:30. De cursus bestaat uit 38 lessen.
Dit jaar is er weer wakzwemmen. Deze cursus bestaat uit 3 lessen. De 1e les is 			
op woensdag 7 april om 15:00 uur en de 2e en 3e les is op woensdag 8 september 		
tussen 17:00 en 18:00 uur.

Aanmelden via website

Inschrijven voor bovenstaande lessen kan via het formulier op de website www.dekoet.nl. Alleen
aanmeldingen met het inschrijfformulier op onze website worden in behandeling genomen. Indien
u meerdere lessen, activiteiten en/of personen wilt aanmelden, moet het aanvraagformulier na het
verzenden voor elk les, activiteit / persoon opnieuw geopend en ingevuld worden. Na volledig
invullen ontvangt u op het door u ingevulde e-mailadres een bevestiging van uw inschrijving. Mocht
u deze bevestiging niet ontvangen, checkt u dan eerst uw spambox. Controleer bij het invullen ook
goed of u uw e-mailadres correct heeft ingevuld! Het door u opgegeven e-mail adres zullen wij
gebruiken om u dit zwemjaar van relevante informatie te voorzien.
Vorig jaar zijn de zwemlessen niet door gegaan in verband met Corona. Dit jaar verwachten we veel
aanmeldingen. Inschrijvingen voor zwemlessen binnengekomen na 1 maart worden automatisch
op de wachtlijst geplaatst. Begin april nemen wij contact met u op. De volgorde van aanmelding is
leidend.
Uiteraard houden wij bij het aanbieden van de lessen rekening met alle Corona voorschriften. En
mochten de lessen toch niet door kunnen gaan, brengen we geen kosten in rekening.

Zwemlessen en activiteiten in ‘De Koet’ vervolg
Tijdens de eerste zwemles, wordt er informatie gegeven aan de ouders van de A-lessers, op het bad.
Alle vragen kunnen ook uitgebreid aan bod komen.
Natuurlijk zijn we na het C-diploma nog niet klaar met zwemmen en lessen. We hebben nog veel
mogelijkheden om je techniek en conditie te verbeteren en om je veel zwemplezier te geven.
AFSLUITING en DIPLOMAZWEMMEN
zaterdag 17 juli		
Afsluiting Zeemeerminzwemmen
16:15 - 17:00 uur
zaterdag 4 september		
Voorbereidend A			
08:30 - 10:30 uur
				
Overlevingszwemmen voor Peuters 08:30 - 10:30 uur
vrijdag 17 september		
Zwemvaardigheid 1, 2 & 3		
17:30 – 20:00 uur
				
Snorkelen 1, 2 & 3			
17:30 – 20:00 uur
				
Survival 1,2 & 3
		
17:30 – 20:00 uur
zaterdag 18 september
Diploma C 				
09:30 – 10:30 uur
				Diploma B 				10:30 – 11:00 uur
				Diploma A 				11:00 – 11:30 uur
				
Diploma-uitreiking volgt aansluitend

Instuif bij ‘De Koet’

Elke woensdagmiddag tussen 14.00 - 16.00 uur is er in de zomervakantie instuif. Dan wordt er
een activiteit georganiseerd door het badteam. Voorbeelden van een instuif kunnen zijn: een
voetbaltoernooi, volleybaltoernooi, zeepsopglijden of waterpolo clinic. De instuiven zijn gratis en
iedereen met een abonnement of kaartje kan meedoen.

Bij vragen of problemen, kunt u mailen met inschrijven@dekoet.nl

Het zwem-ABC

De lessen worden gegeven volgens het officiële NRZ Zwem-ABC programma en bestaat uit drie
Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind.
De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft
is pas een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed redden in zwembaden en
bij activiteiten in, op en aan het water.
De kinderen worden zo goed mogelijk op hun eigen niveau ingedeeld. De groepsindeling zal dan
ook tijdens het seizoen wijzigen. Door middel van kijklessen, een tussenrapport en één coördinator
worden de ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun kind.
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Zes nieuwe vrijwilligers bij ‘De Koet’
‘De Koet’ maakt zich klaar voor zes nieuwe vrijwilligers; bomen worden gesnoeid en nestkastjes
opgehangen. Dit zijn niet zomaar vrijwilligers, maar pimpelmezen die gaan helpen met de bestrijding
van de eikenprocessierups.
Op het terrein van het zwembad staan zes eikenbomen. De eikenbomen zijn de favoriete plek van
de eikenprocessierups. De rupsen ontwikkelen beharing die ze verdedigt tegen roofdieren. Niet
alleen roofdieren hebben last van deze brandharen. Ook mensen kunnen jeuk of een branderig
gevoel van de haren van de rups krijgen. En dat is natuurlijk niet wenselijk op het terrein van het
zwembad.
Daarom wordt de hulp ingeroepen van roofdieren die rupsen eten en die goed tegen de
brandharen bestand zijn. Dat zijn de pimpelmezen. Pimpelmezen vangen wel honderden rupsen
per week als ze jongen hebben. Daardoor kan er geen plaag ontstaan. We verwachten dat
de pimpelmezen deze nieuwe nestkastjes binnenkort gaan bewonen en aan de slag gaan als
vrijwilligers bij de Koet.

Foto’s: Donny Dolman
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Zwemles voor volwassenen
Zwemmen is niet alleen gezond, leuk en gezellig om met de kinderen te doen. Het is in dit
waterrijke dorp ook belangrijk om jezelf en de kinderen te kunnen redden uit het water. Niet
iedereen heeft als kind leren zwemmen. Daarom is er nu de mogelijkheid om dit als volwassene
alsnog te leren. Zwemonderwijs maakt je, in een ongedwongen sfeer, vertrouwd met water. In 2019
is ervaring opgedaan met een verkort lesprogramma voor volwassenen. Dit was een succes!
Hieronder vertellen twee dorpsbewoners over hun ervaringen.
Rabiaa komt oorspronkelijk uit Syrië en woont nu in Kockengen. Ze heeft
in 2019 meegedaan met de zwemcursus voor volwassen bij ‘De Koet’. Ze
houdt van zwemmen en is vaak met haar kinderen in het zwembad te
vinden. Ze vertelt dat ze altijd al heeft willen leren zwemmen, maar dat
dat vroeger niet kon. ‘Op een dag vroeg ik de trainer bij ‘De Koet’ of er
cursussen waren om te leren zwemmen. Zij antwoordde dat er natuurlijk
zwemcursussen zijn die het zwembad permanent uitvoert’ Rabiaa
wilde graag meedoen, maar zwemlessen in gemengde groepen past
niet binnen de regels van haar geloof. Samen met ‘De Koet’ is gezocht
naar een oplossing. ‘Ik en een groep van mijn moslimvrienden droegen vroeger de hijab, dus het
zwembad gaf ons een grote hulp omdat het een zwemcursus zou houden alleen voor meisjes.
Dus mijn gesluierde vrienden en ik konden leren zwemmen.’ Ook dit jaar is er een lesgroep met
uitsluitend dames.
In 2019 heeft Teklemariam zich opgegeven om te leren zwemmen. ‘Omdat
Nederland veel water heeft, wil ik graag leren zwemmen’. Teklemariam vertelt
dat hij meestal naast een sloot werkt. Dan is het belangrijk om zichzelf in
veiligheid te kunnen brengen als hij er een keer in valt.

Dit jaar duren de zwemlessen voor volwassenen 45 minuten en worden één keer per week
gegeven. Onder de deskundige begeleiding van het badteam leert u in 22 lessen zelfstandig
zwemmen. Er zijn twee lesgroepen:
Een gemengde groep (mannen en vrouwen). Deze groep heeft les op dinsdag van 20:00 –
20:45 uur en in de zomervakantie op donderdag van 7:30 – 8:15 uur.
Een groep met uitsluitend dames (ook het badpersoneel). Deze groep heeft les op don		
derdag van 09:00 – 9:45 uur en in de zomervakantie op dinsdag van 7:30-8:15 uur.
Wil jij ook meedoen? Vul dan het inschrijfformulier op de website in.
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Schoolzwemmen in Kockengen
Flori Warning-Ubbels is lerares van groep 4 en 5 van ’t Kockenest. Ze is al jarenlang betrokken bij
het schoolzwemmen en is erg enthousiast. ‘Het is heerlijk om de lessen te kunnen afwisselen met
bewegen. En ook fijn dat het zo dichtbij is. Je kan er met de klas zo naar toe lopen en bent er dan
echt even uit. De kinderen genieten daar ook van.’
’t Kockenest heeft er voor gekozen om het schoolzwemmen op te nemen in het lesprogramma
omdat het een leuk onderdeel van bewegen is. Je beweegt op een andere manier, met al je
spieren. Ook is het belangrijk om de zwemvaardigheid van de kinderen op peil te houden.
Flori moest wel weer even diep nadenken wanneer de kinderen
ook alweer voor het laatst gezwommen hebben. De klas heeft haar
geholpen en wist zich nog te herinneren dat ze nog een paar keer
in september 2019 geweest zijn na de zomervakantie. Daarna was
het schoolzwemmen door de Corona-regels niet meer mogelijk.
Normaal gesproken start het schoolzwemmen na de meivakantie.
En dan nog een paar keer na de zomervakantie. De kinderen
van groep 3 t/m groep 8 op het Kockenest mogen allemaal
schoolzwemmen. In groep 3 heeft nog niet iedereen zijn diploma.
Daarom verdelen de twee zwemleerkrachten (Ilona en Ronald) de
groep aan de hand van het zwemniveau van de kinderen.
Als de kinderen wat groter zijn, ziet het schoolzwemmen er wat
anders uit. Dan wordt meer met de gehele groep gezwommen.
Eerst is er een startspel, dan worden bepaalde slagen of sprongen
geoefend en tenslotte wordt er gespeeld. De leerkracht mag ook
meezwemmen. ‘Niet iedereen doet dat. Ik zelf zit liever aan de
kant. Dan heb je meer overzicht. Amanda van groep 8 zwemt wel
eens mee. Dat vinden de kinderen heel erg leuk.’ vertelt Flori.
Flori vertelt dat de kinderen eigenlijk altijd wel zin hebben om te
zwemmen. Ook als het regent. Dan vinden ze het nog leuker dan
normaal. De kinderen gaan er huppelend heen.
Aan het eind van het seizoen van het schoolzwemmen zijn de leukste lessen. “Hier kijkt iedereen
naar uit. Dan mogen ze over het water lopen in die grote plastic ballen. Ook voor mij zijn dat de
leukste lessen, vooral als het lekker weer is.”
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Met de brandweer in het zwembad
Pal naast zwembad ‘De Koet’ staat de kazerne van de brandweer Kockengen. De brandweer is
regelmatig te vinden op het terrein van het zwembad. Om te oefenen maar ook om te helpen bij
kinderspeelmiddagen of tijdens Koetstock. Tijmen de Jong vertelt meer over deze samenwerking.
Tijmen is postcommandant van de brandweer in Kockengen. Hij vertelt vol enthousiasme over
het team dat altijd gemotiveerd is en wat voor een ander wil betekenen. 26 Mensen staan dag
en nacht klaar. De ene keer om brand te bestrijden, de andere keer voor een dier in nood of
een reanimatie. Heel divers maar altijd met dezelfde grote inzet en inspanning van een ieder. ‘Je
wilt wat kunnen betekenen voor je medemens, in welk opzicht dan ook.’ vertelt Tijmen. Hij is
hulpverlener in hart en nieren. Naast zijn werkzaamheden voor de brandweer in Kockengen, rijdt
Tijmen ook op de ambulance bij de RAVU.
De brandweerpost in Kockengen heeft een specialisme in het bestrijden van brand in een rieten
kap. Hun hulp kan zowel binnen als buiten de regio gevraagd worden. ‘Een mooie uitdaging om
met speciale technieken en materialen ons uiterste best te doen om de brand te blussen en de
schade te beperken.’
Er wordt al jaren geoefend op het terrein van ‘De Koet’. Tijmen is ook erg blij met de medewerking
van ‘De Koet’ om dit te kunnen doen. ‘Dat vinden we belangrijk omdat er in de zomerperiode
behoorlijk veel mensen op het terrein aanwezig zijn. Als het echt warm is, soms wel 1000
mensen. En dan is er zeker een kans dat een keer de hulp van de brandweer nodig is. ‘Daarom
zijn we graag bekend op het terrein.’ Daarnaast zijn er ook gevaarlijke stoffen aanwezig. Denk
bijvoorbeeld aan chloor, om het zwembad schoon te houden. Dat vereist een bepaalde aanpak
als zich daar een incident mee voordoet. ‘Mocht er wat gebeuren, dan willen we vlot kunnen
handelen en daar oefenen we dus voor.’ aldus Tijmen.
Natuurlijk steken ze ook graag de handen uit de mouwen tijdens de kinderspeelmiddagen bij
het zwembad. Dan begeleidt het team van de brandweer spellen voor de jeugd. Dat is niet
alleen leuk voor de kinderen en de vrijwilligers van de brandweer, maar het helpt ook om de
drempel te verlagen in het contact met de brandweer. ‘Kockengen is een echt dorp. Je probeert
je als brandweer ook te profileren en mensen te motiveren om zich aan te sluiten bij ons team.
We kunnen altijd goede en gemotiveerde mensen gebruiken.’ Tijmen vertelt dat medewerkers
van de brandweer ook hun steentje bijdragen in alle werkzaamheden rondom Koetstock. ‘De
samenwerking tussen de brandweer en ‘De Koet’ is heel erg goed. Je bent naast elkaar gesitueerd
en kunt zo ook iets voor elkaar betekenen. Dat is absoluut een win-win situatie.’
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CORONA
Regels in verband met het coronavirus, maart 2021
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

INTERLITHO
Lithografie van huis uit !

t

0346 564 307

Handhaving van veiligheid is in handen van personeel. Zij bewaken de RIVM richtlijnen en 		
hanteren het protocol zwembadbranche. Bezoekers volgen hun adviezen altijd op 		
en houden zich aan de richtlijnen.
Er kunnen maximaal 250 mensen op het terrein. Het betekent dat het hek bij 250 mensen
dicht gaat. Daarna geen entree meer, behalve in het volgende tijdsblok. Zo bewaken wij 		
het maximum aantal bezoekers. Het aantal bezoekers wordt geteld. Na een tijdsblok 		
verlaten de bezoekers het terrein.
De verkoop van losse kaartjes is afhankelijk van de drukte. Bij veel bezoekers hebben 		
abonnementhouders voorrang.
Koet en Zopie is open voor een ijsje/verpakt snoepgoed.
Er is 1 toilet beschikbaar voor heren en 1 voor dames.
Douchen en gebruik maken van de kleedhokjes kan helaas niet.
De speeltuin is open voor kinderen onder de 13 jaar.
De ligweide is te betreden, ook op 1.5 m afstand van elkaar, op een eigen handdoek! We
verhuren geen ligbedden/parasols.
Ouders die hun kinderen naar zwemles brengen, wordt verzocht het terrein weer te 		
verlaten of 1.5 m afstand van elkaar te houden.
Zodra wij de regels kunnen versoepelen, doen wij dit uiteraard graag!

• lithografie
• beeldbewerking
• vormgeving
• dtp-opmaak
• huisstijlen
• technische begeleiding beginnende grafici

m 06 22 404 636
e info@interlitho.nl
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www.interlitho.nl

Valkenkamp 731, 3607 MV Maarssen
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Huisregels
Wij vragen onze bezoekers een respectvolle omgang met onze vrijwilligers, badteam, bezoekers en
met alles wat u op ons terrein aantreft.
Algemeen
Badteam en vrijwilligers stellen het op prijs als klachten, wensen, vragen en suggesties
direct met hen besproken worden;
Mede met het oog op de eigen veiligheid is iedere bezoeker verplicht aanwijzingen van 		
het badteam direct op te volgen;
‘De Koet’ is geen crèche: jonge kinderen zonder diploma moeten altijd begeleid worden 		
door een volwassene;
De bezoeker blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid, toezicht op jonge kin		
deren en het bewaken van eigendommen.
Hinderlijk gedrag waaronder het zonder toestemming beeldmateriaal maken van andere 		
bezoekers of anderszins is uitdrukkelijk verboden.
De “Gedragscode Zwembadbranche” is hier van toepassing.
Glaswerk
Het is niet toegestaan om glaswerk (glazen, flessen et cetera) mee te brengen en te ge		
bruiken. Dit verbod geldt voor het hele terrein.
Roken, alcohol en drugs
‘De Koet’ schenkt geen alcohol. Het gebruik van alcohol door personen jonger dan 18 jaar
is niet toegestaan. Volwassenen wordt gevraagd van het gebruik van alcohol af te zien;
Het in bezit hebben of gebruiken van alle soorten drugs is verboden;
‘De Koet’ is rookvrij, dat betekent dat er op het terrein niet gerookt mag worden!
Bad en peuterbad
Het peuterbad is alleen toegankelijk voor kinderen jonger dan 6 jaar, onder doorlopende
begeleiding van een volwassene;
Kinderen zonder diploma mogen alleen in het grote bad onder begeleiding van een vol		
wassene: uitsluitend in het ondiepe deel en met armvleugeltjes;
Deze kinderen mogen nooit in het diepe deel, dus ook niet met vleugeltjes om, tenzij op
initiatief van het badteam;
Bezoekers dienen extra voorzichtig te zijn bij het gebruik van de glijbaan en het springen 		
en duiken van de zogenaamde dekenkast;
Bij onweer: Direct het water verlaten!
Veld, ligweide en zandbak
Balsporten: uitsluitend op de sportterreintjes;
Alle afval in de afvalbakken;
De zandbak is in principe bedoeld voor gebruik door kleine kinderen. Die mogen daar ook
best met een beetje water spelen. Maar zij mogen geen water halen in het badgebouw;
Nadat er in het zand is gespeeld, voor het zwemmen of douchen altijd de voeten buiten 		
bij de kraan afspoelen / wassen.
Gebouw
Niet met vuile voeten of schoenen het gebouw betreden.
Het badgebouw is geen speelplek. Voor andere bezoekers is het prettig als je er niet 		
schreeuwt en geen rommel maakt.
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Huisregels vervolg
Gedragsregels

Onze gedragsregels zijn bedoeld om iedereen een veilige en plezierige tijd te bezorgen, daarom
zijn onacceptabel:
Verbale en/of lichamelijke misdragingen en bedreigingen tegenover de vrijwilligers, het bad
team en bezoekers;
Overlast (blijven) bezorgen aan anderen;
Het maken van foto’s en/of ander beeldmateriaal van anderen zonder toestemming.
Dronkenschap;
Het in bezit hebben, gebruik en/of verhandelen van drugs;
Ongewenste intimiteiten en/of onzedelijk gedrag;
Na waarschuwing de huisregels blijven overtreden.
Bij constateren van een strafbaar feit zullen wij altijd de politie inschakelen.
.

Openingstijden
Zwem- en Recreatiepark ‘De Koet’ is dagelijks geopend van 17 april t/m 18 september 2021.
Bij slecht weer gaat het zwembad eerder dicht. Bel voor de zekerheid 0346 – 242451. Geen gehoor?
Bad is gesloten!

Tijdsblokken maandag t/m vrijdag 17 april t/m 16 juli en 30 augustus t/m 18 september.
Begintijd		 Eindtijd
10:00			10:45			Banen zwemmen
11:00			12:00			Schoolzwemmen (di/wo/do)
12:00			13:00			Recreatief zwemmen
13:00			14:00			Banen zwemmen
14:00			16:30			Recreatief zwemmen
16:30			19:00			Zwemlessen
19:00			20:00			Recreatief zwemmen

Tijdsblokken Zaterdag

Begintijd		 Eindtijd
08:20			10:00			Zwemlessen
10:00			10:45			Banen zwemmen / Oefenzwemmen
10:45			13:00			Recreatief zwemmen
13:00			15:00			Recreatief zwemmen
15:00			17:00			Recreatief zwemmen

Tijdsblokken Zondag

Begintijd		 Eindtijd
13:00			15:00			Recreatief zwemmen
15:00			17:00			Recreatief zwemmen

Tijdsblokken Maandag t/m Vrijdag 17 juli t/m 29 augustus 2021 (zomervakantie)
Begintijd		 Eindtijd
08:30			10:30			Zwemlessen
10:30			11:15			Banen zwemmen en Oefenzwemmen
11:15			13:00			Recreatief zwemmen
13:00			15:00			Recreatief zwemmen
15:00			17:00			Recreatief zwemmen
17:00			18:00			Banen zwemmen

Bij bijzondere evenementen gelden andere openingstijden.
Afwijkende openingstijden voor recreatiezwemmen:
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Dinsdag 27 april, Koningsdag

12:00 - 17:00 uur

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

12:00 - 17:00 uur

Maandag 24 mei, 2e Pinksterdag

12:00 - 17:00 uur

Vrijdag 17 september, Diploma zwemmen

Open tot 16:30

Zaterdag 18 september, Diploma zwemmen

nader te bepalen
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Vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersonen

Iedereen die sport en recreëert moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we
als bestuur en medewerkers er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat,
kan het zijn dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Onder ongewenst gedag wordt in het
algemeen verstaan: elk gedrag van de ander dat als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend
ervaren mag worden. Bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging. Dit kan veel
emoties en vragen oproepen. Het bestuur van de Stichting Zwem- & Recreatiepark ‘De Koet’ ziet
graag dat je hiermee niet blijft rondlopen. Meestal, en bij voorkeur, kunnen deze situaties goed
worden besproken met een team- of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot.
In deze situaties kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Vertrouwenspersonen van ‘De Koet’

Zwembad ‘De Koet’ heeft twee vertrouwenspersonen: een man en een vrouw. Dit zijn Gabrielle en
Andries van Iperen. Je kan contact met hen opnemen via vertrouwenspersoon@dekoet.nl. Je kan
aangeven in je mail met wie je het liefst contact wil. Bij hen kan je je verhaal kwijt als er sprake is van
ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en zal alles wat hem of haar ter ore
komt vertrouwelijk behandelen. Op de website www.dekoet.nl kan je meer informatie vinden over
wat je van hen kan verwachten.
De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over
zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.
Wij benadrukken, dat ook jongeren, of hun ouders namens hen, van vertrouwenspersonen gebruik
kunnen maken. Vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander
vertrouwd persoon van binnen of van buiten de stichting.

Landelijk meldpunt

Landelijk is door het NOC*NSF een telefonisch meldpunt beschikbaar gesteld voor de zwembad
branche. Dit is het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Hier kun je ook terecht met eerste
vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF is gratis
bereikbaar op 0900 – 20 25 590, van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur of per mail via
centrumveiligesport@nocnsf.nl.
Bestuur Stichting Zwem- & Recreatiepark ‘De Koet’
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Maatschappelijke stage
Maatschappelijke stage

Stichting Zwem- en Recreatiepark ‘De Koet’ is een maatschappelijk betrokken organisatie en, gezien de
hoeveelheid steun en reacties die wij steeds weer uit de bevolking krijgen, wordt ons zwembad zeer op
prijs gesteld. Het is duidelijk dat ‘De Koet’ op een groot draagvlak kan rekenen. Enorm veel vrijwilligers
hebben ‘De Koet’ tenslotte al jaren in stand gehouden. Hoewel er helaas altijd vrijwilligers afvallen, komen
er ook regelmatig nieuwe bij. Natuurlijk blijven we altijd op zoek naar nieuwe gezichten.
Iedereen is vanzelfsprekend van harte welkom om zich als vrijwilliger bij ons op te geven. Daarnaast willen
we leerlingen uit het middelbaar onderwijs uitnodigen om zich bij ons team aan te melden. De tijd die je
bij ons besteedt, kan als vervulling van je maatschappelijke stage dienen.
Wat is er zoal te doen voor jou? Allereerst vinden wij dat het invullen van je stage vooral leuk en nuttig
moet zijn. Wij stellen het op prijs dat je iets voor ons wilt betekenen. De werkzaamheden kunnen dus
zeer divers zijn. Van schoonmaak tot organisatorische bezigheden, van tuinonderhoud tot IT, van PR tot
winterklussen, sport en spel, multimedia, grafisch, techniek, bouw, kortom teveel om op te noemen.
Een goed voorbeeld: Een scholiere heeft eerst geholpen met winterklussen en daarna nog met de
abonnementverkoop. Je mag ook zelf bedenken of er iets is wat je leuk vindt, of waar je goed in bent.
Tevens zijn er projecten die je in samenwerking met andere vrijwilligers of badteam kunt doen.
Graag horen we van jou wat je wilt en kunt. Vertel ons dan ook hoe jij je stageperiode ziet en welke
periode(s) je in ieder geval beschikbaar bent. Mocht je nog geen concrete plannen hebben, maar wel
geïnteresseerd zijn, willen wij je graag op pad helpen. Bedenk in ieder geval: Iedereen kan wel wat!
Je reacties kan je met je CV. sturen naar: info@dekoet.nl, o.v.v. maatschappelijke stage.
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Stichting Zwem- en Recreatiepark ‘De Koet’
Algemeen
Kockengen is een waterrijk dorp, evenals de omgeving. Dat betekent dat het letterlijk van levensbelang
kan zijn dat kinderen kunnen zwemmen en in de gelegenheid worden gesteld om het te leren. Pure
noodzaak dus om er voor de plaatselijke bevolking voor te zorgen dat er op een bereisbare afstand
een zwemgelegenheid is. Toen dus halverwege de negentiger jaren het Kockengense zwembad
gesloten zou moeten worden omdat het niet meer exploitabel zou zijn, kwam dan ook de gehele
plaatselijke bevolking van dit dorp in opstand. De initiatiefrijke bewoners zaten niet bij de pakken
neer en door sponsoring, veel zelfwerkzaamheid en goed commercieel gevoel bleek de inmiddels
Stichting Zwem-en Recreatieatiepark ‘De Koet’ in staat om een “doorstart” te bewerkstelligen.
Inmiddels is Zwem- en Recreatiepark ‘De Koet’ uitgegroeid tot een meer dan onmisbare voorziening
voor de plaatselijke bevolking en omstreken.
Stichting Zwem-en Recreatiepark ‘De Koet’ is exploitant van het park. De stichting is opgericht eind
1995, door inwoners van Kockengen, toen de exploitatie van het bad voor de eigenaar, de gemeente,
te duur werd. De gemeente is eigenaar gebleven van grond en opstallen en steunt ‘De Koet’ met
een jaarlijkse subsidie. Het stichtingsbestuur bepaalt het beleid, geeft leiding aan het badteam dat
jaarlijks wordt aangesteld voor het geven van zwemlessen, het organiseren en uitvoeren van diverse
activiteiten en het houden van toezicht. De vrijwilligers doen al het overige werk: kassadiensten,
onderhoud van park, baden, speeltoestellen, gebouwen en machinekamer, het schoonmaken en
werkzaamheden die te maken hebben met financiën, administratie en publiciteit. Vrijwilligers helpen
het badteam bij bijzondere activiteiten.
Het bestuur bestaat momenteel uit inwoners uit Kockengen. Zij hebben allen een verschillend
takenpakket. In de maandelijkse bestuursvergadering worden besluiten genomen op basis van
gemeenschappelijkheid. Van het beleid, zowel de uitvoering als de planning wordt verslag gedaan in
een jaarverslag.
Voorzitter: Ellen Bruin
Secretaris: Linda van der Weijden
Penningmeester: Ronald Brinkhof
Lid: Adrie de Lange: Kassa vrijwilligers en adverteerders
Lid: Richard Oostveen: Winteronderhoud
Notulist: Tessa van der Leij

Contact
Wie actief wil bijdragen aan het werk van de Stichting en daarmee aan het open houden van
‘De Koet’, wordt uitgenodigd contact op te nemen met het bestuur, via secretariaat@dekoet.nl.

‘De Koet’ 2021-40

‘De Koet’ 2021-41

Stichting Zwem- en Recreatiepark ‘De Koet’ vervolg
Statistieken
Het aanbod van cursussen is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid, en ieder jaar halen veel
kinderen een zwemdiploma. In een aantal gevallen wordt besloten om aan het einde van het seizoen
nog niet op te gaan voor een examen. Deze cursisten gaan dan in het binnenbad verder of wachten
tot ze volgend seizoen in ons eigen bad wel hun diploma kunnen halen. In 2020 zijn er geen lessen
gegeven in verband met Corona.
Jaar					
2020
Aantal cursisten 			
0
Seizoen afgesloten met diploma		

2019
115
93%

2018
133
89%

2017
110
91%

2016
103
94%

2015
103
92%

DONATEURS / VRIENDEN VAN ‘De Koet’
‘De Koet’ heeft al vele jaren een trouwe schare donateurs. Een groot aantal in geld, anderen door
het gratis ter beschikking stellen van machines of materiaal. Echte vrienden van ‘De Koet’.
Mede dankzij deze donaties blijft exploitatie van het zwembad op de huidige wijze mogelijk.
Vanzelfsprekend kan ‘De Koet’ altijd extra (financiële) donaties goed gebruiken. Klein of groot,
iedere donatie is van waarde.
Stichting Zwem- en Recreatiepark ‘De Koet’ is een SBBI, een sociaal belang behartigende instelling.
Hierdoor is over donaties (giften) geen schenk- of erfbelasting verschuldigd en kan het hele bedrag
aan ‘De Koet’ worden besteed.
Uiteraard worden donaties op rekeningnummer NL79 RABO 0332 8168 85 t.n.v. Stichting Zwem- en
Recreatiepark ‘De Koet’ zeer gewaardeerd.
Voor eventuele aanvullende informatie over het donateurschap kunt u terecht bij ons secretariaat,
bij voorkeur per e-mail (info@dekoet.nl). Indien wenselijk kan anonimiteit worden gewaarborgd.
Het bestuur is alle huidige en toekomstige gulle gevers zeer erkentelijk!

Bezoek en postadres:
Sportweg 3
3628 AZ Kockengen
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Telefoon: (0346) 24 24 51
Website: www.dekoet.nl
E-mail:
info@dekoet.nl

Social media:
Facebook: zwembaddekoet
Twitter: twitter@zwembaddekoet
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Openingstijden in het kort
Woensdag 7 april 8:30 – 20:30 uur voorverkoop abonnementen.
Woensdag 31 maart 18:00 – 20:30 uur voorverkoop abonnementen voor U-pas en statushouders
•
•
•
•

Verkort uw wachttijd en print alvast thuis uw ingevulde inschrijfformulier. (www.dekoet.nl)
Voor een abonnement is één pasfoto nodig, van het formaat 3 x 4 cm.
De foto mag niet eerder geseald zijn.
Tijdens de voorverkoop hoeft u geen administratiekosten te betalen.

Openingstijden in het kort
Zwem & Recreatiepark ‘De Koet’ is geopend van 17 april t/m 18 september 2021.
De zwembaden en het ‘droge’ recreatiepark zijn volgens onderstaand schema geopend :

Tijdsblokken

17 april t/m 16 juli en 30 augustus t/m 18 september
10:00 – 10:45 Banen zwemmen
12:00 – 13:00 Recreatief zwemmen
13:00 – 14:00 Banen zwemmen
14:00 – 16:30 Recreatief zwemmen
19:00 – 20:00 Recreatief zwemmen
17 juli t/m 29 augustus
10:30 – 11:15 Banen zwemmen en oefenzwemmen
11:15 – 13:00 Recreatief zwemmen
13:00 – 15:00 Recreatief zwemmen
15:00 – 17:00 Recreatief zwemmen
17:00 – 18:00 Banen zwemmen
Tijdsblokken Zaterdag
10:00 – 10:45 Banen zwemmen / Oefenzwemmen
10:45 – 13:00 Recreatief Zwemmen
13:00 – 15:00 Recreatief Zwemmen
15:00 – 17:00 Recreatief Zwemmen
Tijdsblokken Zondag
12:00 – 13:00 Banen zwemmen / Oefenzwemmen
13:00 - 15:00 Recreatief Zwemmen
15:00 - 17:00 Recreatief Zwemmen
Voor actuele informatie kijkt u op www.dekoet.nl . Op warme dagen, als de temperatuur boven de
25 graden is, kan het badteam er voor kiezen om het zwembad nog wat langer open te houden.
Bij slecht weer gaat het zwembad eerder dicht. Bel voor zekerheid 0346-242451. Geen gehoor?
Bad is gesloten!

Tarieven

Dagkaartje: alle leeftijden € 5,50
Avondkaartje (na 18:00 uur) € 2,75
Abonnement € 55,00 + € 5,00 administratiekosten na voorverkoop
Losse verkoop van kaartjes is afhankelijk van de drukte i.v.m. Corona.
Bij veel bezoekers hebben abonnementhouders voorrang.
Voor een gedetailleerd overzicht van abonnementsprijzen, kosten van zwemlessen enz. zie pagina 15.
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