
 

 

 

Overzicht van de open dag: 

 

Groepen:  

12.30 – Opening + aanmelden groepen. 

13.00 – Starten van de 6 kamp. 

15.00 – Einde van de 6 kamp 

15.30 – uitslag van de groepen 

(Prijsuitreiking) 

 

Race voor kinderen en volwassenen: 

Hindernisbaan (buiten) 

16.00 – 16.30 uur: kinderen van 4 tot 10 j. 

16.30 – 17.00 uur: kinderen van 10 tot 18 j. 

17.00 – 17.30 uur: volwassenen vanaf 18 j.  

 

Bandenrace ( zwembad) 

16.00- 16.30 uur: volwassenen vanaf 18 j. 

16.30 – 17.00 uur: kinderen van 4 tot 10 j. 

17.00 – 17.30 uur: kinderen van 10 tot 18 j. 

 

Voor de race zijn ook mooie prijzen te 

winnen per leeftijdsgroep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open dag 16 Juli 2016. 
Komen jullie ook op zaterdag16 Juli 

bij de open dag van Akwaak 

Zwemschool Duiven. 

Je kunt mee doen aan een 6 

kamp, hier een paar onderdelen. 

 Hindernisbaan (buiten) 

 Bandenrace (zwembad) 

 Langlauf ski’s (buiten) 

Wanneer je mee wilt doen met de 

6 kamp moet de groep zich wel 

inschrijven.  De groepsgrootte 

bestaat uit minimaal 6 tot 

maximaal 10 kinderen met een 

leeftijd tot en met 12 jaar. Alle 

kinderen die willen meedoen 

moeten minimaal in het bezit zijn 

van een A diploma.  Natuurlijk zijn 

er leuke prijzen te winnen: 

De winnaars winnen met het hele groepje 

een uur lang  zwemmen in het zwembad 

van de OGTENT inclusief het gebruik van  

de aquabubbel             

Tot 1 juni kunnen de kinderen nog 

inschrijven voor de 6 kamp. Dat kan via 

info@akwaakduiven.nl . En natuurlijk 

mogen ook kinderen mee doen die niet bij 

de zwemschool nog zwemmen. 

Naast de 6 kamp hebben wij ook nog een 

race voor iedereen. Zowel in het zwembad 

als buiten op het plein worden er kleine 

wedstrijden georganiseerd. Wie durft 

wordt op zaterdag 16 juli uitgenodigd voor 

deze uitdaging. Tijdens de open dag kunt 

u zich hiervoor inschrijven. Hier zijn natuurlijk 

ook prijzen te winnen. 

Stel je denkt ik doe niet mee maar wil wel 

een steentje bijdragen zoals bij een 

hindernis staan of andere werkzaamheden 

meld je dan ook aan voor 1 juli via 

info@akwaakduiven.nl . 

En natuurlijk hebben we ook een kraampje 

met de benodigde informatie. 

Hiernaast een klein overzichtje van de dag 

indeling. 

Nieuwsbrief Akwaak Zwemschool Duiven 

Beste allemaal, 

Hierbij ontvangen jullie de vierde 

nieuwsbrief van Akwaak zwemschool 

Duiven. Met deze nieuwsbrief willen wij 

jullie informeren over allerlei zaken die 

te maken hebben met Akwaak 

zwemschool Duiven. In deze 

nieuwsbrief staan allemaal nieuwtjes 

vermeld, maar ook onderwerpen die 

iets verder worden uitgelegd.  

Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief 

elke maand uit gaat komen. Mochten 

jullie input hebben voor de nieuwsbrief 

mag je dit aangeven. 

Geraldine Beimers 

Coördinator Akwaak zwemschool 

Duiven. 

 

 

 

In dit nummer: 

1. Nieuwsbrief 

2. Open dag  

3. Personeelsleden 

4. Inhaalmogelijkheden 

5. Tekening van de 

maand 

6. GelrePas 

7. Niveau Akwaak 

8. Afzwemmen 

9. Weetjes 
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Hier een klein overzichtje wie wanneer 

werkt: 

Geraldine Beimers geeft zwemlessen  

en zwangerschapzwemmen op de 

maandagmiddag en avond. 

 

Carla Staring geeft op de 

dinsdagavond aqua sportief lessen 

 

Astrid Punselie geeft op de 

woensdagmiddag en zondagochtend 

de zwemlessen en verzorgd op 

zondag de famliy-fun. 

 

Angelique van Baal verzorgd op de 

woensdag en vrijdag het 

vrijzwemmen. Daarnaast geeft 

Angelique op de donderdag 

aquafitlessen en op de woensdag en 

vrijdag zwemlessen voor het 

(volwassen) ABC en 

babypeutersurvival. 

 

Angelique Bosch verzorgd op de 

maandag, dinsdag en donderdag het 

vrij zwemmen. Op de dinsdag, 

donderdag en zaterdag geeft 

Angelique zwemlessen en 

aquasporten. 

Inhaalmogelijkheden 

 

 

Van vele kinderen krijgen de instructeurs mooie tekeningen, 

gedichten en knutselwerken. Tijdens elke nieuwsbrief worden 

de mooiste en creatiefste werken van de kinderen gedeeld.  

 

Wil je nu ook dat in de volgende nieuwsbrief jouw tekening, 

gedicht of knutselwerk staat? Ga dan nu snel aan de slag en 

wie weet.. 

 

Staat jouw tekening in de nieuwsbrief? Ga dan snel naar je 

eigen zweminstructeur om een klein cadeautje op te halen.  

 

Deze maand hebben we een mooie tekening gekregen van: 

Kellen Ligthart  

 
 

Afgelopen maand hebben de kinderen 

van Patrou en van Akwaak hun eerste 

kikkervisje diploma behaald. 

 

Hieper de piep hoera..!!!! 

Goed gedaan jongens en meisjes op 

naar de volgende. 

Personeelsleden. 

Afgelopen tijd hebben we 

veel personeelswisselingen  

gehad. Op dit moment 

hebben wij een vast team. 

Vestigingscoördinator: 

Geraldine Beimers 

Vaste instructeurs: 

Carla Staring 

Astrid Punselie 

Angelique van Baal 

Angelique Bosch 

Vaste invalkracht: 

Patricia Wangendrop 

 

 

 

 

 

Afmelden zwemles 

Via de persoonlijke pagina kunt u uw kind afmelden 

voor zwemles indien hij of zij ziek of verhinderd is. Dit 

afmelden kan tot 4 uur voordat de les start. Het is 

mogelijk gemiste lessen op een later moment in te 

halen. U krijgt voor de gemiste les een inhaaltegoed.  

U kunt een les afmelden via de menu-knop ‘Lessen – 

Afmelden les’. U kunt maximaal 5 inhaallessen 

‘opsparen’, zorg er dus tijdig voor dat u de inhaallessen 

opneemt.   

 

Inhaaltegoed 

Het inhaaltegoed is onbeperkt geldig en vervalt na het 

behalen van het Zwem-ABC. Inhaaltegoeden wordt 

niet verrekend of teruggestort. Het inhaaltegoed heeft 

geen geldelijke waarde. U kunt een inhaalles 

reserveren via de persoonlijke pagina onder het kopje 

‘Lessen – Inhaalles reserveren’.  Dat kan tot 3 uur voor 

dat de les begint. 

 

Reserveren inhaalles 

Met het inhaaltegoed kunt u een inhaalles reserveren 

via de persoonlijke pagina via de menu-knop ‘Lessen – 

Inhaalles reserveren’. Ziet u geen inhaalmogelijkheid, 

dan is er op dat moment geen plaats. Als iemand zich 

afmeldt, dan komt er een plaatsje vrij. Kijk dus 

regelmatig op de site! U kunt tot 3 uur van tevoren een 

zwemles reserveren.    

 

Korte uitleg wat u ook moet weten 

Op de persoonlijke pagina van u kind komt alleen de 

niveaugroepen te staan waar uw kind momenteel in 

zit. Stel uw kind zit in start, hierdoor komen er alleen 

inhaallessen van het niveau start te staan. 

Soms zijn er geen inhaalmogelijkheden want dan zitten 

op dat moment de groepen vol, zodra iemand in het 

groepje afmeld  krijgt u dit te zien op de pagina. 
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Bent u lid van de GelrePas? Zwem dan nu 

met korting bij Akwaak zwemschool 

Duiven. Geef uw Gelrepasnummer door 

aan Geraldine Beimers of aan een van de 

instructeurs, zodat u ook gebruik kunt 

maken van deze kortingen. 

 

Zwemlessen: 40% korting op het all-inclusief 

maandabonnement  

Hierdoor betaald u 29,45 euro per maand 

i.p.v. 49.10 euro. In dit maandabonnement 

zitten zowel de kosten van de lessen, de 

materiaalkosten en de afzwemkosten.  

Aquasporten: 50% korting op het 

maandabonnement  

Hierdoor betaald u 14,80 euro per maand 

i.p.v. 29,60 euro. Met dit abonnement kunt 

u wekelijks komen zwemmen bij de 

aquasporten  

Vrijzwemmen: Eenmalig 50% korting op 

een 20-banen strippenkaart  

Hierdoor betaald u 30,00 euro voor 20 

banenstrippenkaart i.p.v. 60 euro. Met 

deze strippenkaart kunt u tijdens het 

vrijzwemmen komen zwemmen.  

Bij het badpersoneel van Akwaak 

zwemscholen kunt u op vertoon van uw 

GelrePas en de betaalbon van de 10-

banen strippenkaart van Van Buren het 

2de deel van de 20 banenstrippenkaart in 

ontvangst nemen. 

GelrePas 

 Geraldine Beimers op 8 Juni weer terug is van vakantie.  

 Patricia Wagendrop nieuw is bij Akwaak Duiven als vaste invalkracht. Ze 

heeft al meer dan 10 jaar ervaring in het lesgeven. Ze heeft ook een eigen 

synchroon zwem groep opgestart en is gespecialiseerd in kinderen met 

een beperking en beheerst barentaal. 

 Dat er op 16 juli 2016 een open dag is bij Akwaak Zwemschool Duiven. 

 U met korting kunt zwemmen als u lid bent van de GelrePas? 

 

Plaats hier een 

favoriete uitdrukking of 

slogan van uw gezin. 

 

Akwaak zwemschool Duiven heeft 3 

verschillende niveau groepen. 

Hieronder een globale uitleg wat de 3 

niveau groepen inhouden: 

 

Start – Watergewenning en een klein 

beetje techniek. De kinderen leren 

drijven zonder drijfmiddelen op de rug 

en de buik. Daarnaast leren ze 

verschillende aspecten van water. 

 

Basis – Is het aanleren, oefenen en 

automatiseren van de zwemslagen, 

waardoor de kinderen aan het einde 

van dit niveau zelfstandig enkele 

banen kan zwemmen. Het duiken 

wordt aangeleerd, waardoor kinderen 

al een klein stukje onder water kunnen 

zwemmen. 

 

Eind – Dit niveau is het eind traject van 

het A diploma. De kinderen gaan met 

kleren oefenen en zal het 

uithoudingsvermogen worden vergroot. 

En natuurlijk worden  de puntjes worden 

daar op de ï gezet, zodat de kinderen 

kunnen gaan afzwemmen. 

Niveaugroepen Akwaak 

Wist je datjes….. 
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Akwaak Zwemschool  

Duiven 

Vitaal Centrum Duiven DE 

OGTENT  

Remigiusplein 15 

6921 BL Duiven (Gld.) 

Email: Info@akwaakduiven.nl 

tel: 06 – 20 36 14 89 

Website: www.akwaakduiven.nl 

 

 

De eerste afzwemronde van Akwaak zwemschool Duiven staat voor de deur. 

Wij zwemmen niet af in ons eigen bad maar gaan naar Westervoort toe. 

Waarom? Ons eigen bad voldoet niet aan de eisen om via de NPZ-NRZ te 

mogen afzwemmen. 

 

Wij hebben 3 momenten: 

Wenzwemmen – Puur het wennen aan het bad. 

Proefzwemmen – Is een soort generale repetitie. 

Afzwemmen – daar maken we natuurlijk een feestje van en moeten ze ook alles 

nog een keer laten zien. 

 

 

 

 

 

 

Afzwemmen 


