In de herfstvakantie (zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober) organiseren we leuke activiteiten in
het Batensteinbad en H2O. Alle reguliere activiteiten (zwemlessen, AquaLessen) gaan ook gewoon
door. Kom lekker zwemmen, spetteren en spelen!

Batensteinbad
Vrijdag 19 oktober

Regulier rooster
19.00 - 22.00 uur

Zaterdag 20 en
zondag 21 oktober

Regulier rooster

Maandag 22 oktober

11.00 - 15.00 uur

Halloween DiscoZwemmen3

RecreatieZwemmen (recreatiebad,
extra verwarmd bad open)
RecreatieZwemmen (wedstrijdbad)

13.00 - 15.00 uur
Dinsdag 23 oktober1

11.00 - 15.00 uur
13.00 - 14.00 uur

Woensdag 24 oktober

Gesloten i.v.m. Koeiemart

Donderdag 25 oktober1&2

11.00 - 15.00 uur
13.00 - 15.00 uur

Vrijdag 26, zaterdag 27 en
zondag 28 oktober

Regulier rooster

RecreatieZwemmen (recreatiebad)
Kindervoorstelling met
Zeemeermin Hanna

RecreatieZwemmen (recreatiebad)
RecreatieZwemmen (wedstrijdbad)

1

UkkieZwemmen vervalt op dinsdag 23 en donderdag 25 oktober
BanenZwemmen (14.30 – 15.45 uur) vervalt op donderdag 25 oktober
³ A-diploma is vereist.
2

H2O
Donderdag 25 oktober

10.30 - 14.00 uur

Overige vakantiedagen

Regulier rooster

4

SpetterFun4

A-diploma is vereist. Nog geen diploma? Geen probleem, neem een begeleider mee!

Kijk voor de reguliere roosters op www.batensteinwoerden.nl en www.h2oharmelen.nl.

Van Helvoortlaan 40 | 3443 AP Woerden
0348-413657

De Uithof 1 | 3481 WE Harmelen
0348-441805

Halloween DiscoZwemmen
WhoOooOOoo! We gaan griezelen en swingen bij het spannende Halloween DiscoZwemmen! Durf jij
het aan? DJ Edwin is er natuurlijk ook weer bij! Ook geschikt voor de wat jongere kinderen (in bezit
van A-diploma).
• Datum:
Vrijdag 19 oktober 2018
• Waar:
Batenstein in Woerden
• Tijd:
19.00 – 22.00 uur
• Geschikt voor: Kinderen van ca. 6 t/m 12 jaar (A-diploma is verplicht)
• Entree:
Kinderen tot 16 jaar: € 6,15 per persoon. Als je van tevoren het entreebewijs
ophaalt, ontvang je 10% korting. Of kies voor het arrangement (prijs € 13,50):
Frites met saus, keuze uit een kroket, frikandel of kaassouffle, een drankje en
een kinderijsje

Leuke kindervoorstelling met Zeemeermin Hanna
Zeemeermin Hanna vertelt in een sprookjesachtige voorstelling haar verhaal en zingt haar prachtige
lied. Een aantal kinderen mag na afloop van de voorstelling meezwemmen met zeemeerminnenstaart.
Wil jij dat ook? Houd onze Facebookpagina dan goed in de gaten!
• Datum:
Dinsdag 23 oktober 2018
• Waar:
Batenstein in Woerden
• Tijd:
13.00 – 14.00 uur (van 11.00 – 15.00 uur kun je recreatiezwemmen)
• Geschikt voor: Kinderen van ca. 4 t/m 12 jaar
Entree:
- Kinderen tot 16 jaar: € 3,70 of kies voor het arrangement
(entree en klein frietje, snack en limonade) voor € 6,95.
- Volwassenen: € 4,10

SpetterFun
Test je klimvaardigheid op het geweldige parcours! Kom klauteren, springen, spetteren en natuurlijk
heerlijk zwemmen!
• Datum:
Donderdag 25 oktober 2018
• Waar:
Recreatiecentrum H2O in Harmelen
• Tijd:
10.30 – 14.00 uur
• Geschikt voor: Kinderen van ca. 6 t/m 12 jaar in het bezit van een A-diploma
• Entree:
- Kinderen tot 16 jaar: € 3,70 of kies voor het arrangement
(entree en klein frietje, snack en limonade) voor € 6,95.
- Volwassenen: € 4,10

Van Helvoortlaan 40 | 3443 AP Woerden
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De Uithof 1 | 3481 WE Harmelen
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