
 

 

 
 
 
	  

	  

Watergewenning	  –	  Zwemlessen	  
Iedere	  vrijdag	  zijn	  de	  lesjes	  om	  18u	  /	  18.40u	  /	  19.20u	  afhankelijk	  van	  
het	  zwemniveau	  en	  het	  groepje.	  	  

Babyzwemmen	  
Iedere	  vrijdag	  zijn	  de	  lesjes	  tussen	  18.15u-‐18.45u	  of	  	  tussen	  	  	  	  	  	  	  	  
19.15u-‐19.45u	  
Zwembad	  Home	  Fabiola	  ,	  Weldoenerslaan	  5	  ,	  3630	  Maasmechelen	  

	  

  

Data	  van	  de	  lessen	  :	  
	  
Februari	  :	  1	  /	  8	  /	  15	  /	  22	  
Maart:	  1/	  15	  /22	  /29	  
April:	  5	  /26	  
Mei	  :	  3	  /	  10	  /17/	  24	  
	  
Kinderen	  vanaf	  2,5	  jaar	  .	  	  

Bondsleden	  betalen	  85	  euro	  (voor	  14	  lessen)	  	  
Niet	  leden	  betalen	  100	  euro	  (	  voor	  14	  lessen)	  
Vanaf	  het	  tweede	  kind	  uit	  een	  gezin	  krijgt	  men	  5	  euro	  korting.	  
	  
Inschrijven	  kan	  door	  storting	  van	  het	  bedrag	  op	  :	  
Iban:	  BE70	  8601	  0532	  6925	  
BIC:	  SPAABE22	  
	  
Vermeld	  naam	  van	  het	  kind	  en	  om	  hoe	  laat	  jullie	  
willen	  deelnemen+	  email	  
bv	  Marco	  Gezinsbond	  ,	  watergewenning	  18u	  
marco.gezinsbond@telenet.be	  
De	  inschrijving	  is	  pas	  geldig	  na	  betaling.	  

Nieuw:	  Babyzwemmen	  
	  
Reeksen	  van	  14	  lessen	  voor	  baby's	  en	  peuters	  vanaf	  	  
6	  maanden	  tot	  2,5	  jaar.	  
	  
Samen	  met	  één	  ouder	  leert	  uw	  baby	  	  in	  vier	  
"gewenningsniveaus	  "	  vele	  watervaardigheden	  aan.	  
Watertemperatuur	  is	  30°.	  Duurtijd	  van	  de	  lessen	  is	  30	  
minuten	  
	  
Baby	  en	  één	  ouder	  betalen	  :	  
85	  euro	  voor	  14	  lessen	  /	  leden	  Gezinsbond	  
100	  euro	  voor	  14	  lessen/	  niet	  leden	  Gezinsbond	  
	  
	  
Vermeld	  naam	  van	  het	  kind	  en	  om	  hoe	  laat	  jullie	  willen	  
deelnemen+	  email	  
bv	  Marco	  Gezinsbond	  ,	  watergewenning	  18u	  marco.gezinsbond@telenet.be	  
De	  inschrijving	  is	  pas	  geldig	  na	  betaling.	  
 
	  

informatie	  :	  0496/52.03.55.	  
inschrijven	  :	  www.	  badvisjes.be	  


