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Beste allemaal,
Hierbij ontvangen jullie de derde
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.

Doelgroepen kaart

Tijden doelgroepen Aquasporten:

Sinds kort hebben wij als zwemschool
een stippenkaart voor de doelgroepen
zowel Aquasporten en Baby/Peuter
zwemmen. Hier een korte uitleg over
dit product.
Strippenkaart doelgroepen:
Voor een strippenkaart betaald u 38,50
euro voor 5 lessen. Wanneer u kiest
voor een strippenkaart betaalt u
gemiddeld per les meer dan een
abonnement. Het grote voordeel van
een strippenkaart is dat wanneer u een
aantal keer achter elkaar niet kan u de
les ook niet betaald of later hoeft in te
halen. Bij een strippenkaart krijgt u
geen inlogcodes voor de persoonlijke
pagina.

Echter zit er wel een nadeel aan de
strippenkaart voor doelgroepen.
Wanneer er meerdere klanten willen
zwemmen dan dat er ruimte is, zullen
de klanten met een abonnement
voorrang krijgen. Het zou kunnen
voorkomen dat u met een
strippenkaart naar huis kan worden
gestuurd omdat de les vol zit. De grote
van de groepen zijn maximaal 8
deelnemers voor baby/peuter en 10
deelnemers voor de aquasporten.
Deze kaart is verkrijgbaar bij het café
De Buren.
Hoe kan ik weten of er nog een plek
over is?
Er liggen losse kaartjes op tafel in de
hal waar je het zwembad in komt . Als
er niks licht dan is deze doelgroep vol.
Dit kaartje lever je ook in bij de docent.

Maandag:
AquaVaria
Zwangerschapszwemmen

13.15 – 14.00
18.30 – 19.15

Dinsdag:
AquaFit
AquaZumba
AquaFit Plus

11.15 – 12.00
19.00 – 19.45
19.45 – 20.30

Donderdag
AquaFit
AquaKids
AquaFit Puls
AquaBootcamp

09.00 – 09.45
18.45 – 19.30
19.45 – 20.30
20.30 – 21.15

Mei 2016 , editie 3● Akwaak zwemschool Duiven● 06-20 36 14 89 ● info@akwaakduiven.nl

Doelgroep abonnement:
Maandelijks betaald u voor de
doelgroep lessen een bedrag van
29,60 euro. Wanneer u kiest voor
een abonnement bent u
goedkoper uit wanneer u wekelijks
komt zwemmen. Daarnaast krijg u
inlogcodes voor uw eigen
persoonlijke pagina.
Mocht u een keer niet kunnen
komen zwemmen kunt u zich via de
persoonlijke pagina afmelden,
waardoor deze les op een ander
tijdstip kan worden ingehaald.

Baby – Peuter Survival
Elke maandag van 9.00 – 9.45 uur en
Vrijdag van 9.00 – 9.45 worden de lessen
gegeven.

De gemiste les zal dus niet verloren
gaan.
Aan een doelgroep abonnement zit
nog een extra voordeel:
U als abonnee voor de doelgroepen
heeft altijd voor de vaste les een plekje
gereserveerd.
Mocht het voorkomen dat er meer
klanten willen zwemmen dan er ruimte
is en u hier uw vaste les heeft, heeft u
als eerste recht op de doelgroepen
les.
De grote van de groepen zijn
maximaal 8 deelnemers voor
baby/peuter en 10 deelnemers voor
de aquasporten.

Wilt u een keer meedoen, bent u van
harte uitgenodigd voor een proefles

Coördinator vakantie / vervanging.
Vanaf 25 Mei tot 7 juni is Geraldine Beimers op vakantie
en neemt Angelique Bosch haar waar. De tijden voor
telefonische en mail contact veranderen hierdoor ook in
haar vakantie. Hier onder vindt u de contacttijden in deze
periode.
Vrijdag

27 Mei

10.00 – 14.00

Maandag

30 Mei

13.00 – 16.00

Woensdag

1 Juni

10.00 – 14.00

Vrijdag

3 Juni

10.00 – 14.00

Maandag

6 Juni

13.00 – 16.00

Het kan zijn dat niet al uw vragen kunnen beantwoord

Nieuw

worden. Maar na de vakantie van Geraldine Beimers zo
spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.

Vanaf 12 mei starten wij om 18.45 – 19.30 met snorkel
lessen.
U kind kan vrijblijvend de 1 les mee komen zwemmen
om te kijken of hij/zij het leuk vindt.
Voor meer informatie neem dan contact op met.
Geraldine Beimers
06-20361489
info@akwaakduiven.nl
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Member Get member actie
Als er via uw kind een nieuwe leerling wordt
aangemeld, belonen wij u als ouder(s)
/verzorger(s) met 2 maanden zwemmen
voor de ½ prijs.
De nieuwe leerling kan zich aanmelden via
de website http://www.akwaakduiven.nl
Wanneer erbij de opmerkingen MGM en de
voornaam van uw zoon/dochter wordt
ingevuld kunnen wij deze actie
accepteren.

Gratis zwemmen in maand
mei
Kinderen die op zwemles zitten bij Akwaak
zwemschool Duiven mogen in de maand mei
2016 op de zondag gratis zwemmen.
Zondag: Family-fun 10.00 – 13.00 uur

Voorwaarden:
De ACTIE loopt tot 1 Juni 2016. De nieuwe
leerlingen kunnen het inschrijfgeld terug
krijgen (het wordt dan verrekend met de 1e
incasso).
De actie geldt alleen voor leerling die zich
nieuw aanmelden met de MGM actie en
ook daadwerkelijk gaan starten.

Gesloten

Plaats hier een

Woensdag 4 Mei – Zijn wij tot 19.30 geopend van wegen dodenherdenking.
Donderdag 5 Mei – Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag.
Vrijdag 13 mei – Onderhoud van het zwembad
Zondag 15 Mei – 1e pinksterdag.
Maandag 16 Mei – 2e pinksterdag.

favoriete uitdrukking of
slogan van uw gezin.

Wist je datjes…..

Akwaak Zwemschool
Duiven
Vitaal Centrum Duiven DE
OGTENT
Remigiusplein 15
6921 BL Duiven (Gld.)



Dat de coördinator Geraldine Beimers op vakantie is en Angelique Bosch
haar tijdelijk vervangt.



Dat dit de laatste maand is van de ACTIE MEMBER GET MEMBER.



Vanaf 12 Mei om 18.45 – 19.30 Snorkel lessen worden geven.



Dat maand mei de laatste maand is dat zwemkinderen op zondag gratis
mogen komen zwemmen met zij of haar ouders.



U via facebook extra informatie kunt vinden over Akwaak zwemschool
Duiven?

Email: Info@akwaakduiven.nl
tel: 06 – 20 36 14 89
Website: www.akwaakduiven.nl
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