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Gewijzigde openingstijden voorjaar 2022  

 Banen zwemmen &   
groepsactiviteiten 

Vrij zwemmen Zwemles 

Vrijdag 15 april   
(Goede  vrijdag) 

Volgens het reguliere rooster 12.00 - 15.00 uur 1 Wel zwemles 

Zondag 17 april  Sportcentrum gesloten | 1e Paasdag 

Maandag 18 april  
(2e Paasdag) 

09.00 - 10.00 uur  
banenzwemmen  

10.00 - 16.00 uur  Geen zwemles 

Meivakantie 2 
(25 april t/m 8 
mei) 

Tot 13.00 uur volgens het regulie-
re rooster m.u.v. 27 april  

De groepslessen tussen 13.00 -
15.00 uur komen te vervallen  

ma, di, wo, do, vr:  
12.00 - 15.00 uur 1   
 
 

Wel zwemles 

Woensdag 27 april Sportcentrum gesloten | Koningsdag  

Donderdag 5 mei 
(Bevrijdingsdag) 

Volgens het reguliere rooster 

De groepslessen tussen 13.00 -
15.00 uur komen te vervallen  

12.00 - 15.00 uur 1   Wel zwemles 

Donderdag 26 mei  
(Hemelvaartsdag) 

09.00 - 10.00 uur  
banen zwemmen  

10.00 - 16.00 uur  Geen zwemles 

Zondag 5 juni Sportcentrum gesloten | 1e Pinksterdag   

Maandag 6 juni  
(2e Pinksterdag) 

09.00 - 10.00 uur  
banen zwemmen  

10.00 - 16.00 uur  Geen zwemles 

1het wedstrijdbad en de duikplank zijn vanaf 13.00 uur geopend voor het vrij zwemmen.  

2 in de meivakantie is een vakantiezwempretkaartje te koop (entree incl. patatje, ijsje en  
limonade). Op zondag alleen van 13.00 - 16.00 uur. 

De zwemlessen die vervallen i.v.m. de feestdagen, worden automatisch  
bijgeschreven op de leskaart. 
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Activiteiten  

15 april 
12.00 - 15.00 uur 

GOEDE VRIJ(ZWEM)DAG                                       
Op Goede Vrijdag hoef jij je niet te vervelen want het zwembad is van 12.00 - 15.00 uur 

open. Dus kom lekker vrij zwemmen !  

18 APRIL 
 

2E PAASDAG                                                       
09.00 - 10.00 uur banen zwemmen 

10.00 - 16.00 uur vrij zwemmen                  

22 APRIL 
19.00 - 21.00 uur 

KONINGSDISCO                                                   
Ter ere van onze Koning vieren wij alvast een vervroegd oranjefeestje. Natuurlijk  

worden de allergrootste oranje hits door de DJ gedraaid en krijg je een Koninklijk ont-
vangst.                           

Meivakantie*           
(25 april t/m 8 mei) 

VAKANTIEZWEMPRET  (VRIJ ZWEMMEN) 
Ma, Di, Wo, Do, Vr  12.00 - 15.00 uur  m.u.v. 27 april 

Vanaf 13.00 uur is het wedstrijdbad geopend en op di en vr ligt de stormbaan in diepe bad. 

8 MEI 
10.00 - 12.30 uur 
 13.00 - 16.00 uur 

MOEDERDAG*                                                          
Mama’s, die samen met hun kinderen komen vrij zwemmen, hebben gratis entree.  

26 MEI 
 

HEMELVAARTSDAG                                                   
09.00 - 10.00 uur banen zwemmen 

10.00 - 16.00 uur vrij zwemmen                  

6 JUNI 
 

2E PINKSTERDAG                                                   
09.00 - 10.00 uur banen zwemmen 

10.00 - 16.00 uur vrij zwemmen                  

19 JUNI 
10.00 - 12.30 uur 
 13.00 - 16.00 uur 

VADERDAG*                                                            
Papa’s, die samen met hun kinderen komen vrij zwemmen, hebben gratis entree.  

8 JULI 
19.00 - 21.00 uur 

POOLPARTY  
Het schooljaar spetterend afsluiten tijdens een spetterende zomerse disco (t/m 15 jaar 

* niet in combinatie met andere acties  of kortingen 


