
 

 

 

 
Zwembad "de Kolck",  Badweg 23, 9651 BS Meeden, tel. 0598-622955 
Dorpsraadcoöperatie Meeden, www.zwembaddekolck.nl 
  

VOORVERKOOP ZWEMABONNEMENTEN  
OPENLUCHTBAD 'DE KOLCK' MEEDEN 2023 

 
• Openingsperiode: zaterdag 29 april 2023 tot zondag 10 september 2023 

Let op: nieuwe openingstijden vastgesteld!  
Bij mooi weer en drukte kan worden besloten om het bad langer open te 
laten. De tijden gelden voor het hele seizoen. 
 

• Maandag  09.30 - 12.00 uur / 14.00 – 17.30 uur 
• Dinsdag  09.00 - 12.00 uur / 14.00 – 17.30 uur 
• Woensdag  09.00 - 12.00 uur / 14.00 – 17.30 uur 
• Donderdag  09.00 - 12.00 uur / 14.00 – 17.30 uur 
• Vrijdag  09.00 - 12.00 uur / 14.00 - 17:30 uur 
• Zater-, zon- en feestdag: 13:00 - 17:00 uur  

 
   Tarieven Tarieven 
 Cat.  voorverkoop bad verkoop        
 
  A Gezinsabonnement       135,00  150,00 
  B Bijkaarten behorende bij gezinsabonnement A 
  C Abonnement t/m 17 jaar        70,00    85,00 
  D Abonnement vanaf 18 jaar       80,00  95,00 
  F 12-badenkaart t/m 17 jaar*      40,00        
  G 12-badenkaart vanaf 18 jaar*           50,00 
  H Bezoekers (afhalen en brengen kinderen is gratis)     1,00 
  I Dagkaart t/m 17 jaar       4,00 
  J Dagkaart vanaf 18 jaar       5,00 
  K Duplicaat abonnement       3,00 
  L Zwemleskaart       150,00   
 
*) Het is toegestaan meerdere mensen toe te laten op één 12-badenkaart. Voor 
elke bezoeker dient er dan een bezoek te worden afgestreept. 
 
De zwemlessen worden verzorgd door ons eigen gediplomeerd personeel in 
samenwerking met Zwemschool Henny de Groot. Zie www.zwembaddekolck.nl voor 
meer informatie.  
De abonnementsaanvragen moeten uiterlijk 15 april 2023 worden ingeleverd bij: 
Ø Brievenbus bij zwembad "De Kolck", Badweg 23 te Meeden of 
Ø digitale aanvraag versturen naar secretaris@drcmeeden.nl 
 
Abonnementen afhalen bij zwembad ‘De Kolck’ op vrijdag 28 april 2023 van  
13.30-14.30 uur/ 18.30-20.00 uur. Er kan worden gepind in het zwembad, dit 
heeft de voorkeur. Abonnementen worden ook aangeboden in de webwinkel van 
Midden-Groningen via www.meedoenmiddengroningen.nl. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Let op: op een gezinsabonnement kunnen kinderen tot en met 17 jaar worden 
opgegeven. Kinderen boven de 17 jaar dienen apart een D-abonnement aan te vragen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abonnementsaanvraag (graag volledig invullen voor een goede verwerking) 
 
Achternaam : ........................................... Geb. datum : …… /…… /………..  
Voornaam : ........................................... Categorie  :.....  
Adres : ...........................................  
Woonplaats : ...........................................  
 
Bijkaarten (cat. B)   
Achternaam : ................................... Achternaam : ................................... 
Voornaam : ................................... Voornaam : ................................... 
Geb. datum : ...…… /…….. /……….………..  Geb. datum : ...…… /…….. /……….………… 
 

Achternaam : .................................... Achternaam : ................................... 
Voornaam : .................................... Voornaam : ................................... 
Geb. datum : ...…… /…….. /……….………… Geb. datum : ...…… /…….. /……….………… 
 
Achternaam : .................................... Achternaam : ................................... 
Voornaam : .................................... Voornaam : ................................... 
Geb. datum : ...…… /…….. /……….………… Geb. datum : ...…… /…….. /……….………… 
 
Achternaam : .................................... Achternaam : ................................... 
Voornaam : .................................... Voornaam : ................................... 
Geb. datum : ...…… /…….. /……….………… Geb. datum : ...…… /…….. /……….………… 
 
Telefoonnr.   : ....................................  

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


