ZWEMBAD DE BYVOORDE

2018

www.zwembadwehl.nl

OPENING ZWEMBADSEIZOEN 2018
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De opening van het zwembadseizoen 2018 is vastgesteld op
zaterdag 21 april 2018
‘s middags om 13.30 uur
Belangrijke attentiepunten voor 2018:







Online abonnement aanvragen: www.zwembadwehl.nl
Zwemlessen A/B/C en Aqua Bootcamp
Nieuw: zwemles voor volwassenen
5e Mini-zwemmarathon 13juli (1e uur voor kinderen)
Bij extreme weersomstandigheden worden de openingstijden
vanaf 12.00 uur aangepast (zie facebookpagina)
Op de openingsdag van het seizoen 2018 heeft iedereen vrij
toegang tot het bad.

Zwembad De Byvoorde
Leemkuilseweg 4
7031 XM Wehl
T 0314-681844
E kbcwehl@gmail.com
I www.zwembadwehl.nl
F www.facebook.com/zwembaddebyvoorde

VOORWOORD
Beste zwemliefhebbers,
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Ik kreeg de uitnodiging van ‘Stichting sport en recreatie Wehl’ om voor het
aankomende zwemseizoen in dit bijbehorende informatieboekje een stukje te
schrijven. Een mooie kans om mijzelf als zelfstandig psychomotorisch therapeut voor te
stellen en te vertellen over mijn binding met het gemoedelijke en kindvriendelijke zwembad
‘de Byvoorde’.
Sinds 1,5 jaar heb ik een eigen praktijk gevestigd in Wehl en ben gecontracteerd door de
Achterhoekse gemeenten. Ik behandel kinderen en jeugdigen met psychische, emotionele
en/of psychosociale klachten door middel van een ervaringsgerichte behandelvorm genaamd
‘psychomotorische therapie’. Waarbij gebruik wordt gemaakt van beweging en lichaamsgerichte oefeningen om de klachten te verminderen of te verhelpen.
Door middel van sport en speloefeningen wordt geprobeerd inzicht te geven in eigen denken,
voelen en handelen en kan geëxperimenteerd worden met ander/nieuw gedrag of het
ontwikkelen van vaardigheden. Dit wordt aangeboden in de sporthal, sportzaal en dojo van
het KBC.
Mijn ouders gingen op jonge leeftijd met mij naar het zwembad en ik was binnen ‘no time’
watervrij en kon mijzelf al goed redden. Maar je zult ook je diploma’s moeten halen.
In diverse zwembaden in de regio werd het geprobeerd, maar kleine Twan vond het maar
eng, streng en niet leuk. Toen de zomer aangebroken was besloten ze mij als laatste
redmiddel op zwemles te doen bij Joop en Harry en ondanks hun strenge maar
rechtvaardige aanpak ging het hier super en ik behaalde mijn diploma al snel.
Als kind haalden we kattenkwaad uit en sprongen van de boarding aan de zijkant van het
bad. Af en toe werd een oogje toegeknepen maar als het druk was dan moest er geluisterd
worden. Deze aanpak heb ik als badmeester/zwemonderwijzer ook toegepast.
Als puber gingen we met vriendjes in het ‘eerste bad’ overgooien van kant naar kant, waarbij
je mooi kon duiken. We deden ‘kopspelen/tienen’ waarbij het er fanatiek aan toe ging. Als
wij als enigen aanwezig waren omdat het regende of omdat het te koud was, konden we
samen met badmeester Arie een kopje thee drinken of werd er friet gehaald.
Toen ik ouder was ging ik met mijn gehandicapte broer Nick naar het zwembad waarbij we
samen naar binnen konden om te kijken naar de mensen die plezier maakten in het zwembad,
hij vond het fantastisch.
Toen ik het CIOS had afgerond ging ik werken als badmeester en hield toezicht
op de bezoekers. Joop mijn oude zwemonderwijzer maakte mij wegwijs in de machinekamer
en liet mij zien hoeveel erbij komt kijken om de kwaliteit van het water op peil te houden.
En hij kon gepassioneerd vertellen over zijn ‘kindje’ zwembad ‘de Byvoorde’. De zwemlessen
en de vele kinderen die ik heb mogen laten afzwemmen zijn een leuke herinnering.
Van mijn collega’s heb ik veel geleerd en heb ik de stichting zien veranderen en met de tijd
zien meegaan. Ze hebben het o.l.v. Monique Loda prima voor elkaar.
Ik hoop dat mijn zoon Jup over een aantal jaar ook het
zwembadvirus te pakken krijgt en net zoveel plezier gaat beleven
als ik dat heb mogen ervaren.
Ik wens iedereen een gezond, sportief en plezierig zwemseizoen
toe in 2018.
Twan Caldenhoven

KIOSK
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Een paar jaar geleden is het terras bij de kiosk prachtig vernieuwd:
Een lange loungebank met fijne kussens, een golvende pergola en een
groenverbinding van de ligweide naar de kiosk sieren nu het zwembad.
In de kiosk kun je heerlijke friet en snacks laten bereiden, maar een
snoepje, chips, drankje of een lekker ijsje bieden wij uiteraard ook aan.
Ook kun je bij de kiosk pinnen en is er een open wifipoint.

TARIEVEN 2018
Voorverkoop
t/m 20 maart
2018
1

2
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Per bezoek

Volwassenen

Per bezoek

Kinderen t/m 17
jaar

€ 2,80

Per bezoek

65+/houders
65+ kaart

€ 2,80

Per bezoek

Kinderen t/m 2 jaar

Gratis

10
badenkaart

Volwassenen

€ 30,00

10
badenkaart

Kinderen t/m 17
jaar

€ 20,50

10
badenkaart

65+/houders
65+ kaart

€ 20,50

Zwemlessen

A/B/C per seizoen

Zwemlessen

€3,80

(2x per week 30 minuten)

Nieuw: Volwassenen

Knipkaart 6x
Knipkaart 12x

€ 65,00
€ 30,50
€ 48,75

Aqua bootcamp
> 12 jaar

Knipkaart 6x
Knipkaart 12x

€ 30,50
€ 48,75

€ 109,00

€ 135,40

1x per week 45 minuten
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Abonnement

Gezinsabonnement

Abonnement

Volwassenen
18 jaar en ouder

€ 47,90

€ 60,70

Abonnement

Kinderen t/m 17
jaar

€ 32,90

€ 41,30

Abonnement

65+/houders
65+ kaart

€ 32,90

€ 41,30
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INFORMATIE ABONNEMENTEN
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Voorverkoop abonnement t/m 20 maart 2018



Online uw abonnement aanvragen:
Het abonnement kun je nu online aanvragen en betalen met iDEAL.
Zie website www.zwembadwehl.nl
(pasfoto is niet nodig, je kunt online de pasfoto uploaden)



Algemeen:
Het abonnement bestaat uit één deel. Dat betekent, dat je elk jaar
een nieuw abonnement dient aan te vragen. Het abonnement van vorig
jaar kun je wegdoen.



Uiteraard bestaat er nog wel de mogelijkheid om je abonnement op de
oude vertrouwde manier aan te vragen. Het aanvraagformulier vindt je
achterin dit boekje.



Uw aanvraagformulier voor het abonnement kunt je, vergezeld van
(een) goed lijkende pasfoto(s) voorzien van naam en adres, in een
dichtgeplakte envelop deponeren/sturen aan:





Brievenbus:
Koningin Beatrixcentrum
(brievenbus binnen in de centrale hal)
Koningin Wilhelminastraat 12
7031 AC Wehl



Per post:
Stichting Sport en Recreatie
Postbus 44
7030 AA Wehl

Vanaf de dag van de opening (21 april 2018) kun je de abonnement(en)
aan de kassa van zwembad De Byvoorde ophalen.

ABONNEMENTEN VERVOLG
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Betaling
Als je de abonnement online bestelt via www.zwembadwehl.nl dan
betaal je direct (iDEAL).



In de voorverkoop kan alleen betaald worden via de eenmalige
machtiging (zie pagina 10).
Dit geldt tevens voor de zwemlessen.



Let op: aanvragen die vanaf 20 maart 2018 worden ingediend, worden
behandeld als zijnde seizoenverkoop en zijn dus aanmerkelijk duurder.
Hieraan wordt strikt de hand gehouden.



Zoekgeraakte abonnementen:
Als je het abonnement kwijtraakt, kun je tegen betaling van €10,- een
duplicaat aanvragen bij de kassa van het zwembad.



Ongeldig verklaarde abonnementen:
Indien tijdens het seizoen het abonnement niet meer leesbaar of de
foto onherkenbaar is, wordt het abonnement ongeldig verklaard.



DE ABONNEMENTEN ZIJN STRIKT PERSOONLIJK!

RECREËREN IN DE BYVOORDE
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Bij zwembad De Byvoorde kun je genieten van een gezellige ambiance, het
fijne water waarin je heerlijk baantjes kunt zwemmen of lekker kunt
spelen. Het terras bij de kiosk heeft een lange loungebank. Het terras
grenzend aan het water is voorzien van mooie platanen waar je heerlijk
beschut kunt zitten.
Voor de allerkleinsten hebben we een apart bad, waarin de pelikaan
prominent aanwezig is. De kinderen kunnen deze met een handpomp zelf
water laten spuwen. Wij zorgen ervoor dat er altijd wat emmertjes en
gietertjes in het bad aanwezig zijn. De ligweide bij dit peuterbad is
gescheiden van de rest, zodat de ouders het overzicht goed kunnen
behouden.
Het grote bassin is verwarmd tot ca. 23 graden. Wanneer de zon goed
haar best doet… stijgt de temperatuur gestaag. Het personeel dekt ‘savonds het bad af om de temperatuur te waarborgen.

AANVRAAG ABONNEMENT
Naam aanvrager:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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Persoonlijk abonnement t/m 17 jaar / 65 +
Persoonlijk abonnement 18 jaar en ouder
Gezinsabonnement
(1 of 2 volwassenen en kinderen 3 t/m 17 jaar)

Voorletter(s)

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

Machtiging incasso verplicht invullen (zie pagina 10).
Goed lijkende pasfoto bijgevoegd met naam en geboortedatum erop?
Koningin Beatrixcentrum
Koningin Wilhelminastraat 12
7031 AC Wehl

M/V

MACHTIGING INCASSO
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Naam incassant

Stichting Sport & Recreatie

Adres incassant

Koningin Wilhelminastraat 12

Postcode en woonplaats incassant

7031 AC Wehl

Land incassant

Nederland

Incassant ID

NL55ZZZ410476180000

Kenmerk machtiging

factuurnummer

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming om een
eenmalige incasso-opdracht van je rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht. Als je het niet eens bent met deze
afschrijving kunt je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag de bank naar de
voorwaarden.
Naam:
Adres:
Postcode en
woonplaats:
Rekeningnummer
(IBAN):
Plaats en datum:
Handtekening:

ZWEMLESSEN BIJ DE BYVOORDE
In een waterland als Nederland is het gelukkig heel normaal dat
zwemles bij de opvoeding hoort. Wij willen graag ons steentje
daaraan bijdragen door op een prettige en laagdrempelige manier
zwemlessen te verzorgen.
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ABC-diploma
Bij zwembad De Byvoorde wordt gedurende het zwemseizoen (eind april
t/m begin september) les gegeven voor het ABC-diploma. Dit diploma
geeft een stuk garantie op gebied van zwemveiligheid van een kind. De
kinderen leren alle belangrijke onderdelen en deze worden steeds getest
en verbeterd. Wanneer wij vinden dat je kind toe is aan het diploma, dan
wordt dit getoetst door onze gelicentieerde zwemonderwijzers.
Het hele traject van ABC is een mooie springplank naar wat het
zwemveilig recreëren in een zwembad zou moeten zijn:
plezier hebben, spelen en anderen ontmoeten.
Nieuw: zwemles voor volwassenen.
Aanleren/verbeteren van borstcrawl tot schoolslag of zelfs uw diploma
halen.
Voorzwemmen:
dinsdag 24 april om 17.00 uur (kinderen)
Stichting Sport en Recreatie en het NPZ/NRZ streven naar positieve omgangsvormen met
ouders en kinderen. Bij grensoverschrijdend gedrag kunt u terecht bij onze manager of het
vertrouwenspunt van de NOC*NSF.
Telefoon vertrouwenspunt 0900-2025590

Zwemlessen

Tijden

A/B/C zwemles (2x per week)
Zwemles volwassenen

dinsdag/donderdag
dinsdag/donderdag

17.00 – 17.30 uur
17.30 – 18.00 uur

Aqua Bootcamp
Vanaf 12 jaar

dinsdag
vrijdag (onder
voorbehoud)

20.00-20.45 uur
20.00-20.45 uur

INSCHRIJFFORMULIER ZWEMLES
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Naam aanvrager:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:
Zwemles beginneling
Zwemles A

Zwemles B
Zwemles C
Zwemles volwassene
Voorletter(s)

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

M/V

Zwemles A: als je kind eerder zwemles heeft gehad: in welk zwembad en
op welk niveau ___________________________________________
Evt. bijzonderheden die voor de zwemonderwijzer belangrijk zijn om te
weten: _________________________________________________
Bij het nemen van zwemles dien je in het bezit te zijn van een geldig
toegangsbewijs, zoals een abonnement of 10-badenkaart.
Je kunt dit inschrijfformulier uiterlijk 15 april 2018 inleveren bij het
Koningin Beatrixcentrum of mailen naar info@sportinwehl.nl
Machtiging invullen, zie pagina 10 (verplicht invullen bij incasso).

AQUA BOOTCAMP
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Bootcamp is een populaire sport voor zowel jong als oud, voor
zowel mannen als vrouwen. Bewezen is dat deze sport een positieve
invloed heeft op de spieren, het hart en de bloedvaten… Wij maken de
vertaalslag naar het water… en Aqua Bootcamp is een feit!
Aqua Bootcamp zou je kunnen omschrijven als een intensieve, maar
eenvoudig te volgen workout waarbij de nadruk ligt op cardio en
spierkracht.
De workout vormt je lichaam en stimuleert je mentaal en fysiek. Je
doorzettingsvermogen wordt op de proef gesteld, je verbetert je
conditie en je mentale weerbaarheid en je zult zien dat je je eigen
grenzen gaat verleggen.

Uiteraard is het bewegen in het water al heerlijk… maar buiten bewegen
in het water is natuurlijk helemaal geweldig. Onder begeleiding van
enthousiaste mensen gaan we werken aan een intensieve beleving in het
water.
Om mee te kunnen doen aan het Aqua Bootcampen moet je zwemvaardig
zijn, minimaal 12 jaar en moet je beschikken over een flinke dosis
doorzettingsvermogen.

Kosten:

knipkaart
knipkaart

6 lessen
12 lessen

Eur 30,50
Eur 48,75

Proefles:
Op dinsdag 24 april is er een gratis proefles!

Lestijden
Aqua Bootcamp
Vanaf 12 jaar

Tijden
dinsdag
vrijdag (onder voorbehoud)

20.00-20.45 uur
20.00-20.45 uur

OPENINGSTIJDEN 2018
Let op: bij slecht weer kan het voorkomen dat er na 12.00 uur
gewijzigde openingstijden gelden. Zie onze facebookpagina
www.facebook.com/zwembaddebyvoorde
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Openingstijden
Maandag
Bad gesloten voor onderhoud

07.00 tot 12.00 uur
vanaf 12.00

Dinsdag
Zwemlessen
Alleen voor personen vanaf 18 jaar

07.00 tot 17.00 uur
17.00 tot 18.30 uur
18.30 tot 20.00 uur

Woensdag

07.00 tot 19.00 uur*

Donderdag
Zwemlessen

07.00 tot 17.00 uur
17.00 tot 18.30 uur

Vrijdag
Zwemclub Wehl (besloten)

07.00 tot 17.00 uur
18.00 tot 20.00 uur

Zaterdag

08.00 tot 17.00 uur

Zondag

11.00 tot 17.00 uur

Openingstijden zomervakantie

14 juli t/m 25 augustus 2018

Maandag

07.00 tot 19.00/21.00 uur *

Dinsdag
Zwemlessen
Alleen voor personen vanaf 18 jaar

07.00 tot 17.00 uur
17.00 tot 18.30 uur
18.30 tot 20.00 uur

Woensdag

07.00 tot 19.00/21.00 uur *

Donderdag
Zwemlessen

07.00 tot 17.00 uur
17.00 tot 18.30 uur

Vrijdag
Zwemclub Wehl (besloten)

07.00 tot 17.00 uur
18.00 tot 20.00 uur

Zaterdag

08.00 tot 17.00 uur

Zondag

11.00 tot 17.00 uur

* bij warme temperaturen beslist het badpersoneel of wij extra geopend
zijn tot 19.00 uur / 21.00 uur op de maandag en de woensdag gedurende
schoolvakanties.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
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Datum

Openingstijden

27 april

Koningsdag

11.00 – 17.00 uur

10 mei

Hemelvaartsdag
dauwzwemmen

05.00 tot 14.00 uur
(geen zwemlessen)

20 mei

2e Pinksterdag

11.00 tot 17.00 uur

25
26
28
29

Zwemvierdaagse

18.00 tot 20.00 uur

27 juni

Wehleriade

07.00 tot 12.00 uur
(‘s middags gesloten)

13 juli

Mini-zwemmarathon

19.00 tot 24.00 uur

14 juli t/m
25 augustus

Maandag

07.00 tot 19.00/21.00 uur

14 juli t/m
21 augustus

Woensdag

07.00 tot 19.00/21.00 uur

1 september

Recreatief zwemmen

08.00 tot 09.30 uur

1 september

Diplomazwemmen

10.00 tot 12.00 uur

1 september

Laatste duik

12.00 tot 14.00 uur

1 september

Sluiting zwembad

14.00 uur

juni
juni
juni
juni

ZWEMCLUB WEHL
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Zwemclub Wehl is een club waar zwemliefhebbers terechtkunnen om hun
conditie te verbeteren, diverse zwemslagen aan te leren of te
verbeteren. Uiteraard staat het plezier in zwemmen voorop.
In de zomermaanden trainen wij in het Wehlse zwembad “De Byvoorde”
en in de winter maken wij gebruik van het overdekte sportfondsenbad “De
Hoevert” in Didam.
Onze club telt nu ongeveer 80 leden. Wij bieden onze trainingen aan in
diverse groepen, en in verschillende leeftijden . Onze eerste groep
bestaat uit onze jongste leden. Vanaf ongeveer een jaar of zes tot
ongeveer 14 jaar, de tweede groep bestaat uit (oud) wedstrijdzwemmers
die nog iedere week flink aan hun conditie werken. En de laatste groep
zijn onze recreantenleden,
Iedere vrijdagavond in de zomer trainen wij van:
18.00 –18.30
18.30 - 19.15
19.15 - 20.00
Ook dit jaar organiseren wij, in samenwerking met het zwembadpersoneel,
de nationale zwemvierdaagse in de week van de Wehleriade, eind juni
2018.
Kom gewoon eens gezellig meetrainen, je mag het vrijblijvend 3 maal
proberen, heb je vragen dan kun je deze stellen aan:
Miranda Meijer
mptmeijer@gmail.com

MINI-ZWEMMARATHON
Vrijdag 13 juli van 19.00 tot 24.00 uur
Deelname vanaf 10 jaar.
Groepen vanaf 8 personen.
Maximaal 18 groepen.
Inschrijving kan per mail
info@sportinwehl.nl
of aan de kassa.
Kosten:
Per persoon
Per groep

€ 1,50
€ 12,00

Aanmelden:
Groepsnaam:
Aantal personen:

Telefoonnummer:
E-mailadres:
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GEDRAG
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Gelukkig waren er de afgelopen jaren weinig negatieve
voorvallen te melden. We hopen, dat dit ook het komende seizoen
weer het geval zal zijn. Voor het bestuur en het badpersoneel, maar ook
voor de overige bezoekers, zal dit erg plezierig zijn.
We moeten helaas constateren dat we te maken hebben met
veel zwerfafval door m.n. de jongeren, we zullen hier ook streng op
toezien en op handhaven!
Glaswerk is verboden.
De bezoekers moeten natuurlijk met
blote voeten, zonder gevaar om in glas te
trappen, rond kunnen lopen.

Om het zwembad netjes te houden, vragen
wij jullie zeer dringend om afval in de daarvoor
bestemde rode afvalcontainer te gooien.
Wij rekenen in ieder geval op ieders
medewerking!
Het badpersoneel roept iedereen 15 minuten voor
de sluiting op, zodat je tot de eindtijd kunt douchen
en omkleden. Je moet het water dus 15 minuten
voor sluitingstijd verlaten!
Wie staan er voor jullie klaar:
Het bad-, kassa- en kioskpersoneel staat
voor jullie klaar. Met al je vragen, opmerkingen,
ideeën en suggesties kunt je bij hen terecht.
Waarschuwing!!
Het betreden van het zwembassin in afgedekte toestand is
levensgevaarlijk en ten strengste verboden.
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Tot ziens bij
zwembad De Byvoorde

Zwembad De Byvoorde
Leemkuilseweg 4
7031 XM Wehl
Telefoon: 0314-681844
Website: www.zwembadwehl.nl
E-mail: info@sportinwehl.nl
Facebook: zwembaddebyvoorde
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Koningin Beatrixcentrum
Sporthal, sportzaal, toneelzaal, dojo,
2 vergaderkamers en bar Time Out
Lasergame in een pop-up arena 12x12 meter
en (nieuw) Bubbelbal
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Arrangementen kinderfeestjes
(Incl. materialen en onder begeleiding minimaal 8 kinderen. Alle combinaties mogelijk)


Arrangement voetbal glow / bubbelbal
60 minuten glow in the dark voetbal of volleybal
15 minuten pauze
60 minuten bubbelbal
Duur arrangement ± 2 uur
Kosten € 10,00 p.p.



Arrangement Beauty
gezicht reinigen, masker, make-up, haren stylen, nagellak en
foto’s maken
Duur arrangement ± 2 uur
Kosten € 11,- p.p.



Arrangement Lasergame / bubbelbal
60 minuten lasergame
pauze 15 minuten
60 minuten bubbelbal
Duur arrangement ± 2,5 uur
Kosten € 12,- p.p.



Arrangement Lasergame / bubbelbal / voetbal of funny-games
60 minuten lasergame
15 minuten pauze
45 minuten voetbal of volleybal glow in the dark
15 minuten pauze
30 minuten bubbelbal
Duur arrangement ± 2,5 uur
Kosten € 13,- p.p.



Arrangement Lasergame / bubbelbal / vriendschapsarmbandjes
60 minuten lasergame
pauze 15 minuten
30 minuten bubbelbal
60 minuten vriendschapsarmbandjes knutselen
Duur arrangement ± 3 uur
Kosten € 14,- p.p.



Alle arrangement uit te breiden met onbeperkt ranja € 2,- p.k.
snackmenu (patat met een snack) € 4,- p.p.

2
2

Voor het reserveren van een kinderfeestje kun je mailen naar info@sportinwehl.nl
of kijk op onze website www.beatrixcentrum.nl

Arrangementen volwassenen
(Incl. materialen en onder begeleiding, minimaal 8 personen. Alle combinaties mogelijk)

2
3

Leuke activiteiten voor het organiseren van een:
Buurtfeest, familiedag, teamuitje, vrijgezellenfeest, vrienden dag, bedrijfsuitje,
scholen en verenigingen.

Arrangement Bubbelbal/voetbal
Inloop kopje koffie/thee
2 x 30 minuten bubbelbal
2 x 30 minuten glow in the dark voetbal of volleybal
2 drankjes naar keuze (frisdrank, bier, wijn, koffie/thee)
Snackplank met verschillende hapjes.
Duur arrangement ± 3 uur
Kosten € 22,50 p.p.
Arrangement Bubbelbal/voetbal/funny-games
Inloop kopje koffie/thee
1 x 30 minuten bubbelbal
2 x 30 minuten glow in the dark voetbal of volleybal
45 minuten funny-games
2 drankjes naar keuze (frisdrank, bier, wijn, koffie/thee)
Snackplank met verschillende hapjes.
Duur arrangement ± 3 uur
Kosten € 22,50 p.p.
Arrangement Lasergame/IPS/bubbelbal/voetbal
Inloop kopje koffie/thee
2x 30 minuten lasergamen
1 x 30 minuten bubbelbal
1 x 30 minuten glow in the dark voetbal of volleybal
2 drankjes naar keuze (frisdrank, bier, wijn, koffie/thee)
Snackplank met verschillende hapjes.
Duur arrangement ± 3 uur
Kosten € 23,50 p.p.

Informatie naar de mogelijkheden of het reserveren van een arrangement kun je
mailen naar info@sportinwehl.nl of kijk op onze website www.beatrixcentrum.nl
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Arrangementen voor jong en oud
(Incl. materialen en onder begeleiding. Alle combinaties mogelijk)
per persoon/per uur

Nr
1

Lasergame (pop-up arena 12 x 12 meter)

€

6,00

2

Bubbelbal

€

6,00

3

Voetbal/volleybal

€

3,00

4

Voetbal/volleybal glow in the dark

€

4,00

5

Funny-games alle leeftijden

€

4,00

6

Armbandjes knutselen kinderfeestje

€

5,00

7

Beauty kinderfeestje duur 2 uur

€ 11,00

8

Workshop Ibiza armband incl. 3 drankjes

€ 22,50

9

Workshop bloemschikken incl. 3 drankjes

€ 35,00

10

Onbeperkt ranja (kinderfeestje)

€

2,00

11

Snackarrangement + onbeperkt ranja

€

6,00

12

Snackplank (gezellig tafelen bij de borrel)

€

6,00
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