
Watergewenning &
Recreatief zwemmen
maandag 02 sept. 2019
om 17.30 uur
in de tentoonstellingsruimte
van de “Wielingen”
Graaf Jansdijk te Wenduine
Tijdens de infoavond wordt onze
zwemvereniging toegelicht en jullie
vragen beantwoord.
De eerste twee trainingen zijn gratis 
als kennismaking met de zwem-
sport en onze vereniging.
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ZWEMMEN
V.Z.W. Vrije Zwemmers Wenduine - De Haan

www.vrijezwemmers.be

WATERGEWENNING
voor kinderen tussen 3 en 6 jaar welke nog niet kunnen zwemmen en toch de eerste stap naar 
de zwemsport willen wagen.

Zwemlessen:
17u30 - 18u00 watergewenning (kinderen tussen 3 en 6 jaar) in het instructiebad – Eendje
18u00 - 18u30 watergewenning (kinderen tussen 3 en 6 jaar) in het instructiebad – Zeepaardje
18u30 - 19u00 watergewenning (kinderen tussen 3 en 6 jaar) in het instructiebad – Zeehond

RECREATIEF ZWEMMEN
Kinderen tot en met 12 jaar beschikken over
het schoolbrevet van zwemmer.

Zwemtrainingen:
17u30 - 18u00 onze allerkleinste beginnende zwemmertjes - Otter
18u00 - 18u45 recreatief kleintjes (-12j) - Haai
18u45 - 19u30 recreatief kleintjes (-12j) - Orka
19u30 - 20u30 recreatief jeugd (+12j) + kandidaat redders in opleiding
Volwassenen moeten ten minste 200m kunnen zwemmen
zonder stoppen in om het even welke zwemstijl.

Zwemtraining:
Maandagavond: 20u30 - 21u30: recreatief volwassenen + beginnende zwemmers
Woensdagavond: 19u45 - 20u30: recreatief zwemmen volwassenen

Meer informatie gewenst?
Aarzel niet om ons te contacteren via ons
E-mail vrije.zwemmers.wenduine@gmail.com

Onze vereniging staat geregistreerd bij
de Commissie voor Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer onder het
registratienummer 001750849.



Start met zwemmen
vrijdag 06 sept. 2019
om 18 uur
in de vergaderzaal
van de sporthal “Haneveld”
Nieuwe steenweg 74
8420 De Haan
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V.Z.W. Vrije Zwemmers Wenduine - De Haan
www.vrijezwemmers.be

Zwemmen is na fietsen en wandelen de meest beoefende
sportactiviteit in Vlaanderen. Die populariteit is te danken aan een
combinatie van factoren:

‘t is leuk, gezond, veilig en toegankelijk
voor iedereen en alle leeftijden.

Zwemmen is goed voor je conditie, figuur en humeur,
het hele jaar door.

Maar hoe begin je eraan en nog belangrijker,
hoe houd je het vol?
Via ons initiatief “Start met Zwemmen”
geven we je alvast een duwtje in de rug.

Waar? Wielingenzwembad in Wenduine
Wanneer? Vrijdagavond van 16.00 tot 17.00 uur

Lidgeld: 110 euro (september 2019 – eind april 2020)

Meer informatie gewenst?
Aarzel niet om ons te contacteren via ons
E-mail vrije.zwemmers.wenduine@gmail.com

Onze vereniging staat geregistreerd bij de Commissie voor Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer onder het registratienummer 001750849.Onze vereniging staat geregistreerd bij de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer onder het registratienummer 001750849 

 
 

Zwemmen is na fietsen en wandelen de meest beoefende 
sportactiviteit in Vlaanderen. Die populariteit is te danken aan een 
combinatie van factoren: 't is leuk, gezond, veilig en toegankelijk 
voor iedereen en alle leeftijden. 

Zwemmen is goed voor je conditie, figuur en humeur, het hele jaar 
door.  

Maar hoe begin je eraan en nog belangrijker, hoe houd je het vol? 
Via ons initiatief “Start met Zwemmen” geven we je alvast een 
duwtje in de rug. 

Waar? Wielingenzwembad in Wenduine 
Wanneer? Vrijdagavond van 16.00 tot 17.00 uur 

 
Lidgeld: 
110 euro (september 2019 – eind april 2020)  
 

 

 
 

VZW Vrije Zwemmers 
 Wenduine - De Haan 

Infoavond vrijdag 06 september 2019 om 
18 uur in de vergaderzaal van de sporthal 
“Haneveld” Nieuwe steenweg 74, 8420 
De Haan. 

Bekijk onze website! 
www.vrijezwemmers.be 


