ZOMERROOSTER | 16 juli t/m 26 augustus 2018
Maandag Dinsdag
Woensdag Donderdag Vrijdag
Zaterdag
07:00-13:00 07:00-13:00 07:00-13:00 07:00-13:00 07:00-13:00

Banen zwemmen

Zondag
Tarief
09:00-10:00 € 4,50

Recreatief zwemmen | Jip’s vakantie€ 4,50
11:00-16:00 11:00-16:00 11:00-16:00 11:00-16:00 11:00-16:00 11:00-16:00 10:00-16:00
zwempret*
€ 6,30*
Waterspeeltuin (voor kinderen tot ca. 4 jaar)

09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00

Recreatief zwemmen voor volw. /
20:15-22:15
banenzwemmen (alleen wedstrijdbad)

20:00-22:00

€ 2,30
€ 4,50

Ouder & Kind zwemmen

0 - 2.5 jaar

10:00-10:30

10:00-10:30

€ 6,40**

Ouder & Kind zwemmen

2.5 - 4 jaar

10:30-11:00

10:30-11:00

€ 6,40**

ClubAquabootcamp

20:00-20:45

€ 5,80

ClubAquafitness

10:15-11:00

ClubAquajogging
ClubAquavitaal

10:15-11:00

Zwangerschapszwemmen
Waterspeeltuin en Recr. Zwemmen
voor kinderen tot één jaar.

€ 5,80

10:15-11:00

€ 5,80

floatfit®
Zwemmen met een medische indicatie

€ 5,80

10:15-10:45
10:15-11:00

€ 6,30
€ 5,80

20:00-20:45

€ 5,80
Gratis

€ 3,20
** Extra persoon Ouder & Kind
*Kom in de zomervakantie vrij zwemmen. Er is dan ook de mogelijkheid om een Jip’s vakantiezwempretkaartje te kopen (speciaal voor kinderen t/m 15 jaar). Dit kost € 6,30 en dan krijg je er een waterijsje, limonade en een klein patatje bij. De hele week zijn de glijbaan, de waterspeeltuin, de stroomversnelling en de whirlpool geopend. Bij heel mooi weer is ook ons buitenterras open! Tevens worden er op doordeweekse dagen leuke spelletjes, zoals de stormbaan challenge, georganiseerd. Het wedstrijdbad en de duikplank zijn op ma. t/m vr. vanaf 13.00 uur
open.
Tijdens Jip’s vakantiezwempret is het uiteraard ook mogelijk om een regulier kaartje van € 4,50 te kopen.

Tevens kunt u de hele zomer op maandag t/m vrijdag van 07.00 13.00 uur banen zwemmen en de hele week is er gelegenheid om
recreatief te zwemmen. Het volledige zomerrooster vindt u op de
binnenzijde van deze flyer.
Ook geldt er een zomerstop voor de reguliere zwemlessen in de
zomervakantie. Om toch te blijven zwemmen, kunnen kinderen
zwemles volgen door deel te nemen aan de zomervakantiecursus.
Van 16 juli t/m 24 augustus wordt er vijf dagen per week zwemles
gegeven. Door één of meerdere weken te zwemmen, maken kinderen een spetterende start of ze trekken een eindsprintje naar hun
diploma. De cursus is ook voor beginners en voor kinderen die al
(ergens anders) zwemmen. Meer informatie vindt u bij de receptie
of kijk op onze website, www.sportfondsenlisse.nl
Wij hopen u na de “zomerperiode”
weer te mogen begroeten voor
een sportieve start van het nieuwe
seizoen. En voor nu wensen wij u
een hele fijne vakantie toe!
De medewerkers van
Sportcentrum De Waterkanten

ZOMERROOSTER

In het rooster zijn verschillende activiteiten opgenomen. Zo worden
er op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag verschillende
aquasporten gegeven. Misschien is uw les niet op uw vertrouwde
dag of tijd maar u kunt in de zomerperiode met uw geldige
meerbadenkaart ook deelnemen aan één van de andere
Aquasporten. Ook het moment om eens iets anders te proberen.

16 JULI T/M 26 AUGUSTUS 2018

Gedurende de zomervakantie van 16 juli t/m 26 augustus 2018 is
er een zomerrooster van toepassing bij
Sportcentrum De Waterkanten.

