OPENINGSTIJDEN VOORJAARSVAKANTIE 2018
zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart
Recreatief Zwemmen
Zaterdag
Recreatiebad:
Wedstrijdbad:
24/2
3/3
Zondag
Recreatiebad:
Wedstrijdbad:

13.00 – 15.30 uur
Gesloten i.v.m. FloatFit Try Out
13.00 – 15.30 uur
09.00 – 15.30 uur
11.00 – 15.30 uur

Maandag tot en met Vrijdag
Recreatiebad:
Wedstrijdbad:
Recreatiebad ma, di en do

11.00 – 17.00 uur*
12.00 – 17.00 uur
19.00 – 21.30 uur

*Recreatiebad donderdag

11.15 – 17.00 uur

Woensdag

19.00 – 21.30 uur Lady’s night

Banenzwemmen
Maandag tot en met Vrijdag
Maandag
Dinsdag

Donderdag
Zondag

20.00 – 21.00 uur
07.15 – 08.30 uur
10.15 – 12.00 uur
20.00 – 21.30 uur
20.00 – 21.30 uur
09.00 – 11.00 uur

AquaSporten
Alle AquaSporten overdag komen te vervallen, m.u.v. SeniorenFit op dinsdag (10.15 – 11.00 uur)!
Alle AquaSporten ’s avonds gaan gewoon door, m.u.v. baby-/peuterzwemmen op maandag- en
donderdagavond.

Zwem- & Sportcentrum De Koekoek, Koekoeksweg 24, Vaassen
info@dekoekoek.nl / www.dekoekoek.nl / 0578-576122

Peuterinstuif
In plaats van de reguliere baby- en peuterzwemlessen is er in de vakantie een speciale peuterinstuif,
begeleid door Marinda. Neem ook uw oudere kind(eren) mee, zij mogen voor € 2,50 per persoon
meezwemmen.
Woensdag 9.00 – 10.30 uur.
Zwemlessen
Alle zwemlessen zijn verplaatst naar de ochtend. Bij de receptie is een overzicht te verkrijgen met de
exacte tijden waarop uw kind wordt verwacht voor de zwemles. Dit overzicht vindt u ook op onze
website.
FloatFit Try Out
Op zaterdag 24 februari organiseren we weer een aantal kennismakingslessen FloatFit. Om mee te
kunnen doen is aanmelden noodzakelijk. Dit kan door een mail te sturen naar info@dekoekoek.nl of
persoonlijk bij de receptie van De Koekoek. Er vinden lessen van 30 minuten plaats om 13.00 uur,
13.30 uur en 14.30 uur. Vermeld in de mail duidelijk welk tijdstip uw voorkeur heeft!
Deelname kost € 5,- per persoon. Vooraf te voldoen.

Activiteiten in de voorjaarsvakantie
Tijdens het recreatief zwemmen hebben we een
wipe out baan in het water liggen!

Zwem- & Sportcentrum De Koekoek, Koekoeksweg 24, Vaassen
info@dekoekoek.nl / www.dekoekoek.nl / 0578-576122

