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Tijdens de kerstvakantie bieden we onderstaand openingsrooster in zwembad Batenstein. In welk bad elke activiteit 
plaats vindt is terug te vinden op de achterzijde van deze pagina.  
 
 
Zaterdag 24 dec. Gesloten Maandag 2 jan.  
  11.00 – 16.00 uur RecreatieZwemmen 
Zondag 25 dec. Gesloten  Kom klimmen en klauteren 

op de opblaashond 
   of -octopus 
Maandag 26 dec. Gesloten   
  Dinsdag 3 jan.  
Dinsdag 27 dec.  06.00 – 10.00 uur BanenZwemmen 
06.00 – 10.00 uur BanenZwemmen  11.00 – 16.00 uur RecreatieZwemmen 
11.00 – 16.00 uur RecreatieZwemmen    
  Woensdag 4 jan.  
Woensdag 28 dec.  07.00 – 09.00 uur BanenZwemmen 
07.00 – 09.00 uur BanenZwemmen 11.00 – 16.00 uur RecreatieZwemmen 
11.00 – 16.00 uur RecreatieZwemmen 19.00 – 21.30 uur BanenZwemmen 
19.00 – 21.30 uur BanenZwemmen    
  Donderdag 5 jan.  
Donderdag 29 dec.  06.00 – 10.00 uur BanenZwemmen 
06.00 – 10.00 uur BanenZwemmen 11.00 – 16.00 uur RecreatieZwemmen 
11.00 – 16.00 uur RecreatieZwemmen 19.00 – 21.30 uur BanenZwemmen 
12.00 – 15.00 uur AquaFun onder    
 Begeleiding van het  Vrijdag 6 jan.  
 Beweegteam Woerden  07.00 – 10.00 uur BanenZwemmen 
19.00 – 21.30 uur BanenZwemmen 11.00 – 16.00 uur RecreatieZwemmen 
  19.00 – 21.30 uur DiscoZwemmen zonder DJ 
Vrijdag 30 dec.   (recreatiebad en discobad) 
07.00 – 10.00 uur BanenZwemmen   
11.00 – 16.00 uur RecreatieZwemmen Zaterdag 7 jan.  
19.00 – 21.30 uur DiscoZwemmen  11.00 – 15.00 uur RecreatieZwemmen 
 zonder DJ   
 (recreatiebad & discobad) Zondag 8 jan.  
  10.00 – 12.00 uur FamilieZwemmen 
Zaterdag 31 dec. Gesloten 10.00 – 12.00 uur BanenZwemmen 
  12.00 – 15.00 uur RecreatieZwemmen 
Zondag 1 jan. Gesloten   
  Let op:  
  op maandag 9 januari zijn wij gesloten 
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Weetjes kerstvakantie 
 

≈ Het kerstvakantie rooster geldt van zaterdag 24 december t/m maandag 9 januari.  

≈ Alle AquaLessen en de zwemlessen (behalve Turbo-A zwemles) vervallen tijdens de kerstvakantie.  

≈ De Turbo – A zwemlessen worden op aangepaste tijden gegeven en zijn bij de ouder(s)/verzorger(s) 
bekend. 

≈ Eten & Drinken is geopend tijdens de openingstijden van de zwembaden. 

≈ BatensteinBuiten is tijdens de kerstvakantie gesloten. 

≈ Vanaf dinsdag 10 januari zijn de zwembaden weer geopend volgens het reguliere openingsrooster. 
≈ Kijk voor meer informatie en het actuele rooster op: www.woerdensport.nl.  

 

 

Diploma-eisen en bad informatie in zwembad Batenstein  
 

≈ RecreatieZwemmen:  
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 met 
A-diploma.  
Het RecreatieZwemmen vindt plaats in het wedstrijdbad, recreatiebad en extra verwarmd bad tenzij anders 
aangegeven in het rooster.  

≈ FamilieZwemmen:  
Gedurende het FamilieZwemmen is het zwembad uitsluitend geopend voor gezinnen. Ook opa’s en oma’s 
mogen met kleinkinderen komen zwemmen. Kinderen zonder A-diploma dragen zwembandjes en worden 
begeleidt door een volwassene met A-diploma. FamilieZwemmen vindt plaats in het recreatiebad en het 
extra verwarmde bad. 

≈ BanenZwemmen: het BanenZwemmen vindt plaats in het wedstrijdbad.  

≈ Begeleiders: Het hebben van een A-diploma is verplicht voor begeleiders.  

≈ DiscoZwemmen: DiscoZwemmen is zonder DJ (tenzij anders aangegeven). Voor het DiscoZwemmen 
zonder DJ geldt dezelfde prijs als RecreatieZwemmen. 
 
 
 

Wij wensen je namens het gehele team van WoerdenSport Zwembaden fijne kerstdagen en een 
spetterende jaarwisseling!  


