
Wij zijn op zoek naar... 
mensen die het ontzettend fijn en leuk vinden om zelf 
te zwemmen, maar die het een ander ook gunnen.  
 
Wij zijn namelijk op zoek naar zwemmaatjes. Een 
zwemmaatje ondersteunt mensen die niet zelfstandig kunnen komen  
zwemmen. Hierbij gaat het niet om het fysieke vervoer naar en van het zwembad, 
maar juist ondersteuning in en om het zwembad. Hierdoor kunnen mensen met 
een lichte beperking toch heerlijk komen bewegen in het water.  
 

• Zwemmaatjes is een activiteit voor mensen die graag willen zwemmen, maar dit  
wegens beperkingen niet kunnen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gezondheids - of 
mobiliteitsproblemen of andere beperkingen waardoor een zelfstandig bezoek aan 
het zwembad niet mogelijk is.  

• Zij kunnen tijdens deze activiteit ‘samen met een maatje’ komen zwemmen in zwem-
bad De Waterkanten. Zwemmers mogen zelf een maatje meenemen, maar juist voor 
degenen die geen maatje kunnen vinden, zijn wij op zoek naar vrijwilligers.  

Dus ben jij een zwemfan, vind je het fijn om mensen te helpen en op die manier bij te  
dragen aan een actieve levensstijl? Dan zijn wij op zoek naar jou.  

• Zwemmaatjes is doorgaans op de 1e en 3e maandag van de maand  
(m.u.v. feestdagen of vakanties)  

• De zwemactiviteit is van 12.00 tot 13.00 uur (aanvang 11.45 uur)  
• Het zwemmaatje betaalt geen entree, voor de zwemmer bedragen de kosten € 6,00  
• Na afloop wordt gezamenlijk nog een (gratis) kopje koffie gedronken in de horeca  
• De activiteit wordt begeleid door een zweminstructeur en je hoeft als vrijwilliger geen 

speciale diploma’s te hebben, maar je moet zelf natuurlijk wel zwemvaardig genoeg 
zijn om iemand in het water te kunnen begeleiden.  

Lijkt het je leuk om een bezoek aan het zwembad voor iemand  
weer mogelijk te maken, dan komen wij graag met je in  
contact. Dit kan telefonisch via 0252 - 757 100  
of per mail; r.vanrooden@welzijnskompas.nl  
 
Aanmelden als deelnemer kan ook via  
bovenstaande contactgegevens. 
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