
Sporten en zwemmen in Waalwijk

Zwemles
Zwemles bij Zwembad Olympia
Nederland leeft met water. 
Voor jong en oud is het daar-
om belangrijk om goed te leren 
zwemmen. Dat kan bij zwembad 
Olympia! Onze zwemlessen zijn 
gebaseerd op de uitgangspunten 
motivatie, plezier en veiligheid. 
Voor het Zwem-ABC kunt u bij 
ons terecht voor één of meerdere 
keren in de week zwemles of zelfs 
privézwemles!

Waarom het C-diploma? 
Om de zwemvaardigheid te ver-
beteren leren kinderen onder an-
dere ‘survival zwemmen’ voor het 
C-diploma: zwemmen met een 
lange broek, shirt met lange mou-
wen, een jas en waterschoenen. 
Verder leren kinderen verschil-
lende vaardigheden zoals over 
en onder een mat zwemmen, de 
HELP-houding en zelfs om boven 
te komen door een wak. 
Door goed te werken aan tech-
niek, leren kinderen hoe ze opti-
maal gebruik kunnen maken van 
het water en dat kunnen ze weer 
toepassen tijdens het survival 
zwemmen. 

Met het Zwem-ABC is uw kind 
écht voorbereid op een leven 
lang (veilig) zwemplezier. Met de 
komst van zwemparadijzen met 
wildwaterglijbanen en veel nieu-
we vormen van waterrecreatie, 
hebben kinderen andere vaardig-
heden nodig dan vroeger. 

Deze vaardigheden komen 
voornamelijk aan bod tijdens de 
lessen van het C-diploma. 

Zwemles voor volwassenen 
Nooit zwemles gehad? Water-
vrees? Of een opfriscursus nodig? 
Ook volwassenen kunnen bij ons 
terecht voor zwemles. Professio-
nele instructeurs begeleiden u en 
leren u alle vaardigheden aan. 

Zwem-ABC

A staat voor Aanleren 
B staat voor Beter 
C staat voor Compleet

Met het Zwem-ABC zijn 
kinderen in alle omstandig-
heden klaar om zichzelf te 
redden.

Zij leren u vertrouwd te raken 
met het water en op een veilige 
manier te zwemmen. De lessen 
zijn laagdrempelig en toeganke-
lijk voor iedereen. Het behalen 
van een diploma is mogelijk, 
maar is geen must. Kijk voor 
meer informatie over zwemles, 
de lesdagen en lestijden op 
www.zwemmeninwaalwijk.nl

Kinderfeestje in het zwembad
Een eigen poolparty met vriendjes 
en vriendinnetjes! Het complete 
recreatiebad van Zwembad Olympia 
staat tot jullie beschikking. Een eigen 
poolparty is mogelijk op zaterdagen 
van 16.30-20.00 uur en op zondagen 
van 14.30-18.00 uur.

Het arrangement kost € 270,- en is inclusief onbeperkt ranja, cake, 
frietjes met saus en een snack per persoon. Het arrangement geldt 
voor maximaal 20 kinderen, voor meer kinderen wordt € 9,05 per kind 
extra berekend.

Uiteraard is tijdens het kinderfeestje ook een lifeguard aanwezig om 
toezicht te houden.
Reserveer uw feestje op tijd door contact op te nemen met de recep-
tie van het zwembad via infozwembaden@waalwijk.nl of telefonisch: 
0416-683555. 

Liever op een woensdag- vrijdag- of zaterdagmiddag of tijdens het 
discozwemmen een spetterend feestje vieren? Meer informatie en de 
verschillende arrangementen: 
www.zwemmeninwaalwijk.nl/kinderfeestjes

www.zwemmeninwaalwijk.nl

De Nationale Zwem-
Challenge is een nieuw concept 
om de zwemveiligheid van kinde-
ren en volwassenen op een uitda-
gende manier te testen. Iedereen 
kan het uitdagende parcours van 
deze leuke Challenge a� eggen: 
volwassenen, kinderen, (groot)
ouders samen met de (klein)
kinderen en schoolklassen. Na het 
a� eggen van de Challenge ont-
vangen deelnemers een certi� caat 
met een persoonlijk advies hoe de 
zwemvaardigheden, waar nodig, 
te verbeteren.

Bij Zwembad Olympia kan op 
24 april en 3 mei meegedaan wor-
den aan de Nationale ZwemChal-
lenge. Kijk voor meer informatie 
op: www.zwemmeninwaalwijk.nl 

8 JULI T/M 12 JULI:
SPORT EN SPELWEEK

Na het succes van voorgaande 
jaren organiseert Zwembad 
Olympia van 8 tot en met 12 juli 
2019 weer een sport en spelweek! 
Het wordt weer een week vol 
superleuke activiteiten in het 
zwembad, de sporthal en buiten. 

Voorgaande jaren kwamen de vol-
gende onderdelen voorbij: spet-
terende spellen in het zwembad, 
waterloopballen, een stormbaan, 
lasergamen en freerunnen in de 
sporthal. Op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag is er een 
programma van 9.00-16.00 uur 
(incl. lunch) en op woensdag is 
er een programma van 9.00-12.30 
uur. De sport en spelweek is voor 
kinderen van 8 jaar tot en met 12 
jaar (zwemdiploma A is verplicht). 
Houd voor meer informatie 
www.zwemmeninwaalwijk.nl in de 
gaten!

24 APRIL & 3 MEI:
DE NATIONALE 
ZWEMCHALLENGE

Zwembad Zidewinde
Zwembad Zidewinde is hét openluchtzwembad van de Langstraat. 
Wilt u deelnemen aan het banenzwemmen of vrijzwemmen? Een 
bezoek staat garant voor spetterend zwemplezier!

Geniet van de ruime speel- en 
ligweide of spring in één van de 
vier verwarmde zwembaden. 
Het openluchtzwembad is zeer 
geschikt voor gezinnen met 
kinderen. 

De allerkleinsten kunnen naar hartenlust spetteren in het verwarmde 
peuterbad. Twee duikplanken, een veertig meter lange glijbaan en een 
aantal verplaatsbare spelelementen zorgen voor nog meer water-
plezier. Extra verkoeling is te vinden met het sproei-element in het 
instructiebad. 

Naast de standaard sanitaire voorzieningen, beschikt zwembad Zide-
winde ook over verwarmde douches. Voor het opbergen van kostbaar-
heden zijn er afsluitbare kluisjes in de garderobes.

Zwembad Zidewinde is geopend van 1 mei 2019 tot en met 7 septem-
ber 2019. Meer informatie over abonnementen, openingstijden en 
tarieven vindt u op www.zwemmeninwaalwijk.nl/zidewinde 



11 en 12 mei
Landelijk Turntoernooi van de 
KNGU

25 mei
Landelijke Hip-hop en street-
dancewedstrijd

8 juni
landelijk rolstoelhockeytoernooi

22 en 23 juni 
Nederlands Kampioenschap 
Paalsport

Kijk voor de complete agenda op 
www.sporteninwaalwijk.nl/agenda

EVENEMENTEN IN 
SPORTHAL 
DE SLAGEN

Sporten en zwemmen in Waalwijk

Topsporthal De Slagen
Op naar een geslaagde activiteit

De Slagen is dé meest veelzij-
dige sporthal in Waalwijk en 
omgeving. Door haar multifunc-
tionaliteit en centrale ligging is 
het een uitstekende locatie voor 
zowel nationale als internationale 
(sport)evenementen. De Slagen 
biedt een bestemming aan veel 
verengingen, scholen en recre-
atieve sporters. Het complex is 
daarnaast uitermate geschikt voor 
overige evenementen en zakelijke 
bijeenkomsten. 

Of u nu een avondje wilt sporten 
of een wedstrijd wilt bijwonen: in 
Sporthal De Slagen bent u altijd 
aan het juiste adres.  Met een 
grote, moderne sporthal, een 
tribune, twee sportcafés, klimwan-
den, een tokkelbaan en diverse 
andere (sport)faciliteiten staat De 
Slagen garant voor een sportieve 
belevenis!

Vier vergaderruimtes
Een vergadering, workshop of 
bijeenkomst organiseren? Reser-
veer dan één of meerdere van 
onze vier luxe vergaderruimtes. 

Deze ruimtes liggen op de eerste 
verdieping (lift is aanwezig) en 
bieden allemaal de mogelijkheid 
tot het gebruik van een beamer 
met presentatiescherm. De hore-
cavoorzieningen en het prachtige 
uitzicht op het sportcomplex 
tegenover De Slagen maken deze 
ruimtes de ideale plek om bijeen 
te komen.

Naast de technische ondersteu-
ning voor uw bijeenkomst biedt 
het team van De Slagen u ook de 
mogelijkheid om gebruik te ma-
ken van een lunch, dinér, receptie 
of volledig verzorgde netwerkbor-
rel.

Kijk voor meer informatie op 
www.sporteninwaalwijk.nl 

GOWAALWIJK

Reserveren voor het 
nieuwe seizoen
Achter de schermen wordt gewerkt aan de voorbereidingen op 
het nieuwe sportseizoen dat start na de zomervakantie. 
Wilt u een sporthal, gymzaal, squashbaan, vergaderruimte, horeca of 
zwembad reserveren voor uw (sport)activiteiten? Maak dan gebruik 
van het digitale aanvraagformulier op www.sporteninwaalwijk.nl

Ingevulde formulieren die vóór 1 mei 2019 worden ontvangen 
hebben voorrang. Aanvragen na 1 mei 2019 worden in volgorde van 
ontvangst behandeld.

Op www.gowaalwijk.nl biedt GO 
een actueel overzicht van alles 
wat er in Waalwijk, Sprang-Capel-
le en Waspik te doen is op het 
gebied van sport, cultuur, gezond-
heid en beweging. Voor zowel 
jong als oud. Door de unieke 
samenwerking tussen gemeente 
en partners mis je niks en ben je 
op de hoogte van alle activiteiten 
in de buurt.

www.sporteninwaalwijk.nl

vóór 
1 mei

In Waalwijk werken we met 
het concept ‘Gezonde Sport-
kantine’. De kroket en tosti 
verdwijnen hiermee niet van 
de menukaart, maar naast dit 
soort minder gezonde produc-
ten worden nu ook gezonde 
alternatieven aangeboden. 
Denk daarbij aan vers fruit, of 
sportwaters zonder calo-
rieën en toegevoegde 
suikers en gezonde-
re repen. Op de bar 
staat een grote kan 
water, waar je zelf 
gratis een glas wa-
ter kunt tappen als 
je dorst hebt. Hiermee 
stimuleren we het drinken 
van water. De bekende witte 
broodjes zijn vervangen door 
een gezondere bruine variant 
met meer vezels. 

Op de bar worden naast een 
drankje geen ongezonde borrel-
nootjes meer geplaatst, maar 
hebben we die vervangen voor 
krokante bonen met een barbe-
cuesmaakje... kom ze maar eens 
proeven. Tot snel in één van onze 
sportcafés!
Het Sportbedrijf werkt volgens de 
Richtlijnen Gezondere Kantines 

die zijn opgesteld door 
het Voedingscentrum. 
We maken hiermee 
de gezonde keuze de 
makkelijke keuze. Op 
dit moment zijn er vijf 

gezonde sportkantines 
in de gemeente Waalwijk. 

Deze vind je bij voetbalvereni-
ging RWB, Zwembad Olympia, 
Topsporthal De Slagen, Sporthal 
De Zeine en Sportcentrum 
Waspik.
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Waalwijk is een JOGG-gemeente. 
JOGG staat voor Jongeren op 
Gezond Gewicht. Overgewicht is 
één van de meest ernstige bedrei-
gingen van de volksgezondheid. 
In Waalwijk heeft twaalf procent 
van de kinderen tussen 0 en 11 jaar 
last van overgewicht, van de jeugd 
tussen 12 en 18 jaar is dat vijftien 
procent. Kinderen met overgewicht 
zitten vaak niet lekker in hun vel. 
Ze zijn minder � t dan hun leef-
tijdsgenoten, worden vaker gepest 
en krijgen later vaak te maken met 
fysieke problemen. 
Kinderen kunnen er zelf niet veel 
aan doen, daarom wordt er in 
JOGG-gemeentes gefocust op de 
omgeving van de kinderen. Dat 
vraagt om een aanpak waar zo veel 
mogelijk partijen bij betrokken zijn. 
Samen met verschillende part-
ners gaan we ervoor om van onze 
gemeente een gezonde omgeving 
te maken waarin de jonge inwo-
ners van Waalwijk gezond kunnen 
wonen, opgroeien en recreëren. 
Als jongeren opgroeien in een 
gezonde omgeving en leren over 
een gezonde leefstijl, blijft dat de 
normaalste zaak van de wereld 
voor ze. Daar hebben ze hun hele 
leven plezier van.


