
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zomerrooster 
 
Van 19 juli tot en met 8 augustus is het rooster aangepast in verband met de vakantieperiode.  

 
Zwemlessen: 
Alle extra zwemlessen in deze periode zijn op inschrijving en worden ingedeeld op niveau. 
Daarbij geldt vol is vol. Deze lessen dienen op locatie betaald te worden. Tarief voor een les 
bedraagt inclusief de 10% korting €12,80.  De inschrijving hiervoor wordt op 5 juli geopend.  
Bel of mail hiervoor met de receptie. 
 
Kredieten:  
Voor aquasport, baby- peuterzwemmen en het banenzwemmen kunt u uw kredieten blijven 
gebruiken. In verband met het beperktere aanbod wordt de geldigheid met 6 weken verlengd.  
 
Abonnement: 
Heeft u een abonnement? Dan wordt uw kaart per 19 juli stopgezet en de einddatum met 6 
weken verlengd. Mocht u in de zomerperiode toch willen komen zwemmen dan kunt u een los 
ticket kopen op locatie of gebruik maken van de zomeraanbieding. Hierbij kunt u 3 weken 
onbeperkt komen banenzwemmen en aquasporten voor €30,- 
 
Baby- & peuterzwemmen: 
Wilt u met uw baby of peuter komen zwemmen? In verband met beperkte groepsgrootte dient 
u hiervoor tijdig te reserveren via de mail of telefoon.  
 
Alvast een hele fijne zomer namens het team PicaMare! 
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Maandag 19 en 26 juli; 

09:00 - 09:45 uur Vitaal 50 plus zwemmen 

09:45 - 10:30 uur Vitaal 50 plus zwemmen 

10:30 - 11:15 uur Vitaal 50 plus zwemmen 

11:15 - 12:00 uur Vitaal 50 plus zwemmen 
 
Maandag 19 + 26 juli en 2 augustus; 

15:00 tot 15:45uur zwemles a-groepen tot sticker 4 

15:45 tot 16:30 uur zwemles a-groepen sticker 4 en 5 

16:30 tot 17:15 uur zwemles a-groepen vanaf sticker 6 

17:15 tot 18:00 uur zwemles b/c-groepen 

19:00 tot 20:00 uur Aquasport 

20:00 tot 21:30 uur Banen zwemmen 
 
Woensdag 21 en 28 juli; 

09:00 - 09:45  uur Aquarobic 

09:45 - 10:30  uur  Vitaal 50 plus zwemmen 

10:30 - 11:15  uur Vitaal 50 plus zwemmen 
 
Woensdag 21 + 28 juli en 4 augustus; 

15:00 tot 15:45 uur  zwemles a-groepen tot sticker 4 

15:45 tot 16:30 uur  zwemles a-groepen sticker 4 en 5 

16:30 tot 17:15 uur  zwemles a-groepen vanaf sticker 6 

17:15 tot 18:00 uur  zwemles b/c-groepen 

19:00 tot 20:00 uur  Aquasport 

20:00 tot 21:30 uur   Banen zwemmen 

 
Donderdag 22 + 29 juli en 5 augustus; 

9:00 uur babyzwemmen 0 tot 1 jaar 

9:30 uur peuterzwemmen 1 tot 2 jaar 

10:15 uur peuterzwemmen 2 tot 3 jaar 

10:45 uur peuterzwemmen 3 tot 4 jaar 
 
9:00 tot 10:00 uur Aquasport 

10:00 tot 10:45 uur zwemles a-groepen tot sticker 4 

10:45 tot 11:30 uur zwemles a-groepen sticker 4 en 5 

11:30 tot 12:15 uur zwemles a-groepen vanaf sticker 6 

12:15 tot 13:00 uur zwemles b/c-groepen 
 
Vrijdag 23 + 30 Juli en 6 augustus; 
9:00 tot 10:00 uur Banenzwemmen 

10:00 tot 10:45 uur zwemles a-groepen tot sticker 4 

10:45 tot 11:30 uur zwemles a-groepen sticker 4 en 5 

11:30 tot 12:15 uur zwemles a-groepen vanaf sticker 6 

12:15 tot 13:00 uur zwemles b/c-groepen 
 
Van 9 augustus tot 29 augustus zijn wij gesloten voor het publiek. 
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