persbericht

Open dag en ‘piekendag’ Jaap van der Krol Bad 26 en 27 mei
Het Jaap van der Krol Bad in Nijkerk aan de Van der Krolstraat 1 wordt op vrijdagavond 25 mei
officieel geopend voor genodigden. Op 26 mei is er voor iedereen van 10 tot 18 uur een open
dag, met demonstraties, workshops, muziek, enzovoorts. Op 27 mei kunnen alle belangstellenden zelf het zwembad uitproberen. De toegangsprijs bedraagt dan slechts 1 euro.
Op zaterdag 26 mei start de open dag om 10 uur met een kort woord van wethouder Marly Klein.
Aansluitend zal de familie Van der Krol de naam op de gevel van het zwembad officieel onthullen.
Rond 10.30 uur zijn de deuren van het nieuwe zwembad open en kunnen belangstellenden een kijkje
binnen nemen. Exploitant Optisport heeft voor de open dag van 10 tot 18 uur een afwisselend
programma samengesteld, waar de Duikvereniging Nijkerk, Zwem- en Waterpolovereniging Flevo ,
Atletiekvereniging Nijkerk/Triatlon en de Nijkerkse Trimzwemvereniging aan meewerken. Alle
bezoekers zijn zeer welkom en kunnen kijken naar of deelnemen aan de volgende activiteiten:


Workshop trimzwemmen (wedstrijdbad, 2 banen) om: 11.00 uur



Workshop AVN triatlon (wedstrijdbad) om 11.00 uur



Workshop zeemeerminzwemmen (doelgroepenbad) om: 11.00, 13.30 en 15.30 uur



Workshop duiken voor 16 jaar en ouder (wedstrijdbad) om: 11.00, 12.00, 13.30, 14,30 en
15.30 uur



Workshop aquarobics (doelgroepenbad) om: 12.00, 13.30 en 15.30 uur



Demonstratie Waterpolo (wedstrijdbad) om 13.30 uur

Belangstellenden die mee willen doen aan één van de workshops kunnen zich aanmelden bij de
locatiemanager van het Jaap van der Krol Bad, gabriellerack@optisport.nl. (vol =vol).
Buiten
Buiten is het ook gezellig; daar staan een springkussen en een poffertjeskraam. De Malletband van
muziekvereniging Concordia treedt op, evenals de fanfare van diezelfde muziekvereniging (tussen
10.30 en 11.15 uur). ‘s Middags is er een optreden van het Chiantikoor Nijkerk (14.30 uur). Natuurlijk
is er ook een hapje en een drankje verkrijgbaar.
27 mei zwemmen voor iedereen 1 euro
Op 27 mei kan iedereen van 10 tot 16 uur komen zwemmen in het nieuwe zwembad tegen het
symbolische bedrag van 1 euro. Er ligt dan ook een leuk opblaasbaar waterspeeltoestel in het water
én de glijbaan met tijdswaarneming is dan in gebruik.
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