Een spetterend feestje in zwembad De Waterkanten!

Een avontuurlijk klimfeestje in De Waterkanten!

Een sport- en spelfeestje in De Waterkanten!

Lekker met je vriendjes en vriendinnetjes spelen in het zwembad! Ga
van onze Tulpen Slide glijbaan af of spring van de duikplank! Je kunt
natuurlijk ook heerlijk vrijzwemmen in het water, het leukste speelgoed dat er is!

Wil jij het met je feestje hogerop zoeken en kijken wie van jouw vriendjes en
vriendinnetjes het snelste omhoog kan klimmen? Dan is een klimfeestje
echt iets voor jou!

Wil jij met je vriendjes en vriendinnetjes je heerlijk uitleven in de
gymzaal? Onze spelleider weet van elk feestje een onvergetelijke
middag te maken!

Onder begeleiding van een ervaren kliminstructeur klimmen de kinderen
één uur lang via verschillende klimroutes naar het plafond van het
sportcentrum. Voor de kinderen in de leeftijd van 7 - 9 jaar is er per 2 á 3
kinderen begeleiding nodig van één volwassene i.v.m. het zekeren (kinderen
veilig laten klimmen).
Kinderen vanaf 10 jaar leren elkaar te zekeren.

In de gymzaal van Sportcentrum De Waterkanten verzorgt onze
spelleider één uur lang een programma op maat voor de jarige en zijn /
haar vriendjes en vriendinnetjes. Ben jij een fan van voetballen? Dan
zorgen wij voor leuke voetbalvormen! Ben je helemaal weg van turnen?
Ook dan zorgen wij voor een acrobatisch leuk feestje! Bij mooi weer
kunnen wij ook gebruik van het sportveld achter het sportcentrum.
Voor of na het feestje kunnen de kinderen genieten van een heerlijke
feestmaaltijd!

Tevens kunnen de kinderen zwemmen op de nieuwste hits tijdens ons
discozwemmen. Dit partijtje is zonder begeleiding. Er is uiteraard wel
toezicht.
De Waterkanten verzorgt ook kinderpartijtjes onder begeleiding van een
spelleider. De spelleider gaat 1,5 uur lang met de kinderen op stap en,
afhankelijk van het thema (piraat, jungle of zeemeermin met staarten),
worden er verschillende spelletjes in het water gespeeld.

Wanneer?

Wanneer?
Vrijdag, zaterdag en zondag.

Wanneer?

Locatie

Zwemfeestje: woensdag, vrijdag en zondag.
Discofeestje: vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur.
Begeleid themafeestje: woensdag (van 13.45 - 15.30 uur) en
vrijdag (van 13.15 - 15.00 uur). Overige tijd is vrijzwemmen.

Sportcentrum De Waterkanten (Sportlaan 21, Lisse).

Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag (afhankelijk van de
beschikbaarheid van de accommodaties).

Leeftijd

Locatie

Vanaf 7 jaar.
7 t/m 9 jaar, per 2 á 3 kinderen onder begeleiding van één volwassene.
10 jaar of ouder, kinderen leren elkaar zekeren.

Locatie
Sportcentrum De Waterkanten (Sportlaan 21, Lisse).
Zonder begeleiding: t/m 12 jaar
Discofeestje: t/m 14 jaar
Met begeleiding: t/m 10 jaar

Opmerkingen
De zwemfeestjes zijn te boeken vanaf 6 personen en moeten van tevoren
gereserveerd worden. Ouders mogen gratis naar binnen, behalve als zij
mee willen zwemmen.
De kinderen kunnen voor of na het zwemmen eten. Bij een discofeestje is
het alleen mogelijk om voor het zwemmen te eten.
Een A-diploma is verplicht.

Leeftijd
Van 4 t/m 12 jaar.

Extra’s

Leeftijd

Gymzaal De Waterkanten (Sportlaan 21, Lisse).

Het klimfeestje kan tegen een meerprijs ook gecombineerd worden met
recreatief zwemmen (+ € 2,05) en discozwemmen (+ € 3,10). Dit is alleen
mogelijk tijdens de openingstijden voor het recreatief zwemmen en het
discozwemmen. Bij het zwemmen is een A-diploma verplicht.

Extra’s

Opmerkingen

Opmerkingen

De klimfeestjes zijn te boeken vanaf 6 personen en moeten van tevoren
gereserveerd worden i.v.m. de beschikbaarheid van de klimmuur. Wij raden
de kinderen aan om sportief en makkelijk zittende kleding aan te trekken.
Bij een klimfeestje i.c.m. het discozwemmen kan Jip’s Hippomeal alleen
voor het discozwemmen genuttigd worden.

De sport- en spelfeestjes zijn te boeken vanaf 8 personen en
maximaal 14 personen en moeten van tevoren gereserveerd worden.
Bij een sport– en spelfeestje i.c.m. het discozwemmen kan Jip’s Hippomeal alleen voor het discozwemmen genuttigd worden.

Na het sport- en spelfeestje kunnen kinderen ook recreatief zwemmen
(+ € 2,05) of discozwemmen (+ €3,10). Bij het zwemmen is een
A-diploma verplicht.

Nu met echte
zeemeerminstaarten!
Voor stoere jongens zijn
er ook haaienstaarten!
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Betreed de lasergame arena voor een lasergamefeestje!

Feestmaaltijd: Jip’s Hippomeal OF Kliederpatat

Wil jij met je vriendjes en vriendinnetjes gaan lasergamen tegen elkaar?
Dat is nu mogelijk in Sportcentrum De Waterkanten! Wij toveren de
gymzaal om tot een gave speelarena waar je je helemaal uit kunt leven!

Bij elk verjaardagspartijtje hoort een feestmaal! Daarom kunnen de
jongste kinderen voor of na het feestje genieten van Jip’s Hippomeal
aan de speciaal gereserveerde verjaardag tafel.
Het Jip’s Hippomeal bestaat uit een patatje met mayo en ketchup, een
snack (frikandel, kroket, kaassoufflé of kipnuggets) en limonade. Dit
allemaal wordt geserveerd in de Jip box, incl. kleurplaat, potloden en
een beker. Een waterijsje is inbegrepen en kan op elk gewenst
moment genuttigd worden.

In de gymzaal is het donker en vanachter de diverse obstakels kan je je
verstoppen en probeer je de tegenstander te raken met jouw Light
Battle Active Gun!
Een lasergamefeestje duurt 30 of 45 minuten. Onder begeleiding van
een spelleider krijgen de kinderen eerst een korte uitleg over het
gebruik van de Light Battle Active Gun. Vervolgens kunnen er maximaal
4 teams gemaakt worden die tegen elkaar gaan strijden. Er zijn verschillende spelmogelijkheden waaronder ‘capture the flag’ en ‘bescherm de
VIP.’

Wanneer?
Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag (afhankelijk van de beschikbaarheid van de accommodaties).

Locatie
Sportcentrum De Waterkanten (Sportlaan 21, Lisse)

Extra’s

Voor de oudere kinderen hebben wij ook kliederpatat! Dit betekent dat
de kinderen hun patat op de tafel geserveerd krijgen met saus. Zij
hebben uiteraard ook de keuze uit een snack, krijgen een glaasje limonade en een waterijsje. De Jip box met bijbehorende artikelen komen
dan te vervallen.

Het lasergamefeestje kan tegen een meerprijs gecombineerd worden
met recreatief zwemmen (+ € 2,05) en discozwemmen (+ € 3,10). Dit is
alleen mogelijk tijdens de openingstijden voor het recreatief zwemmen
en het discozwemmen. Bij het zwemmen is een A-diploma verplicht.

Uiteraard kunnen wij op uw aanvraag ook een traktatie voor de
kinderen regelen. Denk aan een overheerlijke taart. Informeer naar de
mogelijkheden.

Opmerkingen

Vakantie

Leeftijd
Vanaf 7 t/m 14 jaar

De lasergamefeestjes zijn te boeken vanaf 10 personen en maximaal 16
personen en moeten van tevoren gereserveerd worden. Ouders / begeleiders van minimaal 18 jaar of ouder mogen gratis meedoen.
De kinderen kunnen voor of na het lasergamen eten. I.cm. het discozwemmen is het alleen mogelijk om voor het discozwemmen de feestmaaltijd te nuttigen.

Tijdens de vakanties gelden andere openingstijden en heeft u meer
opties om onze zwem-, klim-, lasergame- en sport- en spelfeestjes te
boeken. In de vakantie is het niet mogelijk een begeleid themafeestje
te boeken.

Reserveren

Kinderfeestje

Lasergamen Lasergamen
(30 minuten) (45 minuten)

Lasergamen +
(disco)zwemmen

Wilt u één van onze feestjes boeken? Neem dan telefonisch contact
met ons op door te bellen naar 0252 - 414488 of stuur een mail via het
contactformulier op de website.
Vermeld in uw mail tenminste uw NAW-gegevens, uw wensen en voorkeuren. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
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V

V

V

U kunt bij aanvang van het kinderfeestje het verschuldigde bedrag aan
de kassa in Sportcentrum De Waterkanten pinnen of contant betalen.

Entree zwembad X

X
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Tarief p.p.

€ 17,65

+ € 2,05 / € 3,10

€ 15,05

