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Naast het reguliere rooster bieden we in zwembad Batenstein tijdens de meivakantie (zaterdag 30 april t/m 
zondag 8 mei) extra uren RecreatieZwemmen aan.  

 

Kijk onderstaand en op de achterzijde voor het overzicht van RecreatieZwemmen en FamilieZwemmen tijdens de 
meivakantie. Kom gezellig langs voor veel spetter- en speelplezier!   

 

Batenstein  
 
Vrijdag 29 april 19.00 – 21.30 uur DiscoZwemmen (zonder DJ) 

 

Zaterdag 30 april 11.00 – 15.00 uur RecreatieZwemmen (recreatiebad & extra verwarmd bad) 

 

Zondag 1 mei 
 

  

10.00 – 12.00 uur 

12.00 – 15.00 uur 

 

FamilieZwemmen (recreatiebad & extra verwarmd bad) 

RecreatieZwemmen (recreatiebad & extra verwarmd bad) 

 12.00 – 15.00 uur RecreatieZwemmen (wedstrijdbad) 

   

Maandag 2 mei 11.15 –  14.00 uur RecreatieZwemmen met opblaasattribuut (wedstrijdbad) 

 11.15 –  14.00 uur RecreatieZwemmen (recreatiebad & extra verwarmd bad) 

    

Dinsdag 3 mei        09.00 –  11.00 uur UkkieZwemmen Instuif 

 11.15 –  13.00 uur RecreatieZwemmen (recreatiebad & extra verwarmd bad) 

 

Woensdag 4 mei  
 

Regulier rooster  

Donderdag 5 mei 11.15 –  14.00 uur 
11.15 –  14.00 uur 

RecreatieZwemmen (recreatiebad & extra verwarmd bad) 
RecreatieZwemmen met opblaasattribuut en ringduiken  

  (wedstrijdbad) 

   

Vrijdag 6 mei 12.15 – 13.00 uur RecreatieZwemmen (recreatiebad & extra verwarmd bad) 

 19.00 –  21.30 uur DiscoZwemmen (zonder DJ) 

   

Zaterdag 7 mei 11.00 – 15.00 uur RecreatieZwemmen (recreatiebad & extra verwarmd bad) 

 

Zondag 8 mei 
Moederdag | Moeders   

  

10.00 – 12.00 uur 

12.00 – 15.00 uur 

 

FamilieZwemmen (recreatiebad & extra verwarmd bad) 

RecreatieZwemmen (recreatiebad & extra verwarmd bad) 

gratis toegang! 12.00 – 15.00 uur RecreatieZwemmen (wedstrijdbad) 
 

 

Let op:  
Alle overige activiteiten tijdens de meivakantie, zoals AquaLessen en BanenZwemmen, kun je in het rooster op 
de website terugvinden. Kijk voorafgaand aan je bezoek aan het zwembad altijd in het rooster op 
www.woerdensport.nl voor het actuele rooster.  

 

 

 

 

http://www.woerdensport.nl/
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Ook in zwembad H2O kun je tijdens de meivakantie extra RecreatieZwemmen en de geweldige Disneyfilm 
Encanto bekijken. Komen jullie ook langs?  

 

H2O   

   

Zondag 1 mei 11.00 – 13.30 uur RecreatieZwemmen 

   

Dinsdag 3 mei 09.30 – 12.00 uur 
11.30 – 14.00 uur 

Animatiefilm Encanto (zaal H2O) 
RecreatieZwemmen (met opblaasattribuut) 

 

Overige vakantiedagen 

 

Regulier rooster 

 

 

  

Weetjes meivakantie 
 

≈ Het meivakantie rooster geldt van zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei. 

≈ Op woensdag 27 april zijn de zwembaden Batenstein, H2O en BatensteinBuiten gesloten in verband met 

Koningsdag. 

≈ Kijk voor alle informatie over toegang en prijzen voor de animatiefilm Encanto op www.woerdensport.nl.  

≈ Op zondag 8 mei is het Moederdag. Alle moeders die komen zwemmen met hun kind(eren) hebben 

gratis toegang!  

≈ Alle reguliere aqualessen, banenzwemmen en zwemlessen gaan tijdens de meivakantie gewoon door. 

Kijk op www.woerdensport.nl voor het volledige rooster tijdens de meivakantie.  

≈ Bij FamilieZwemmen is het zwembad uitsluitend geopend voor gezinnen. Ook opa’s en oma’s mogen met 

kleinkinderen komen zwemmen.  

≈ Eten & Drinken is geopend. Kijk voor de openingstijden van Eten & Drinken op 

www.woerdensport.nl/eten-en-drinken 

≈ BatensteinBuiten is tijdens de meivakantie dagelijks geopend van 9.00 tot 18.30 uur. 

≈ Kijk voor meer informatie en het actuele rooster op: www.woerdensport.nl.  

 

Diploma-eisen voor kinderen in zwembad Batenstein en zwembad H2O 
  

≈ RecreatieZwemmen in wedstrjidbad:  

Alleen toegankelijk voor kinderen met minimaal een A-diploma. 

≈ RecreatieZwemmen in recreatiebad:  

Alleen als kinderen in het bezit zijn van een A-diploma, mogen zij zonder begeleiding van een 

volwassene zwemmen; kinderen zonder A-diploma dragen zwembandjes en worden begeleid door een 

volwassene.  

≈ FamilieZwemmen in recreatiebad:  

Uitsluitend onder begeleiding van een volwassene. Kinderen zonder A-diploma dragen zwembandjes.  
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