
Om alle accommodaties van De Vennen 
te bekijken is een fiets nodig. Omdat we 
niet door heel Dongen willen rijden om 
de zalen te zien, richten we ons vizier op 
het mooiste en meest indrukwekkende 
complex. Dit sportcentrum aan de Deken 
Batenburgstraat staat nog steeds, na een 
kwart eeuw, in een mooie groene omgeving. 

Van binnen is er echter een totale make-
over tot stand gebracht. Het levert diverse 
verrassende momenten op. Met andere 
woorden, het complex kent een hoge ‘wow-
factor’. Het allermooiste is misschien nog 
wel het gegeven dat de bezoekers gewoon 
lekker door konden gaan met sportief 
bewegen, zowel op het droge als in het 
fraaie zwembad. We maken een ‘Tour de 
Vennen’ en starten zoals het hoort bij de 
entree.

Blauwe schoentjes
Na vriendelijk welkom te zijn geheten 
worden de bekende blauwe overtrekhoezen 
voor de schoenen aangereikt. Nadat deze 
zijn aangetrokken kan de tocht vervolgd 

worden naar het natte gedeelte van 
het complex. Via werkelijk schitterende 
kleedkamers wordt het bad bereikt. Aan 
de rand van het bad staan kinderen met 
hun ouders al vol verwachting klaar om 
de zwemles te gaan volgen. Dat alles in 
het ook voor wedstrijdzwemmen geschikte 
25-meterbad. Nog fraaier is het volledig 
opgeknapte recreatieve gedeelte van het 
bad. Dit nodigt eenieder uit om te spetteren 
en te glijden. Ook is de therapeutische 
waarde van dit zwembad heel hoog. 
Daarover later meer. De tour wordt via het 
gezellige horeca-gedeelte voortgezet in 
de richting van de ‘droge’ sport. Voordat 
we de immense zaal vol fitnessapparaten 
binnengaan spreken we met Anouk.  Zij 
is allround medewerker bij De Vennen en 
een prima gastvrouw voor deze reporter. 
“We zijn er voor iedereen en iedereen 
kent elkaar. Daarom blijven veel mensen 
ook bij ons sporten en bewegen. Men ziet 
gewoon dat het gezellig is, vooral als er 
groepslessen gegeven worden.”

Lees verder op pagina 4-5 in de lichtgrijze kaders
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HET LEREN ZWEMMEN BIJ DE VENNEN 
STAAT VOOR EEN SPEELSE, KINDVRIENDELIJKE 

MANIER VAN LEREN ZWEMMEN

ZWEMLES A, B EN C
Het leren zwemmen bij De Vennen staat voor een speelse, kindvriendelijke manier van 
leren zwemmen. Er is veel aandacht voor zwemredzaamheid, maar zwemveiligheid en 
zwemvaardigheid staan voorop.

Lees verder op pagina 2 in het blauwe kader 
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Charline Makelberg bekijkt vanaf een bankje aan de rand van het bad 
de zwemles van haar dochter Monique. “Wij wonen in Kaatsheuvel. 
Daar is geen zwembad. Dan ga je je oriënteren op de mogelijkheden. 
Wordt het zwemles in Waalwijk of in Dongen? We waren er eigenlijk 
vrij snel uit. We hadden het beste gevoel hier bij De Vennen. Het is 
minder grootschalig en dat sprak ons erg aan. Bovendien kennen we 
uit eerdere ervaring een aantal mensen die hier de zweminstructie 
geven.  Daar zijn wij erg over te spreken. Ze zijn geweldig begaan 
met de kinderen en geven iedereen ruimte om het zwemmen op zijn 
of haar eigen tempo onder de knie te krijgen. We gaan hier ook 
regelmatig vrij zwemmen tijdens de weekenden. De oudsten gaan 
dan ook wel eens mee. Natuurlijk vinden zij een zwemparadijs met 
meer glijbanen en dat soort zaken wel cooler, maar zij vinden het hier 
ook prima.

Vervolg Zwemles A, B en C

De kinderen wordt eerst geleerd watergewend te zijn, dat wil zeggen geen angst voor 
het water te hebben. Dit wordt bereikt door middel van spelletjes en oefeningen in 
ondiep water. Daarna gaan de kinderen verder naar het volgende bad. In elk bad 
leren kinderen meer vaardigheden, tot ze zelfstandig kunnen zwemmen. 

Wanneer de vaardigheden voldoende worden beheerst, kunnen de kinderen 
afzwemmen voor het zwemdiploma! De week voor het Diploma-zwemmen is het 
Proefzwemmen zodat uw kind weet wat hem/haar te wachten staat.

Terwijl Niek Ossebaar uit Oosterhout geniet van de zwemles van zijn 
dochter Susanne, vertelt hij over de reden waarom hij gekozen heeft 
voor zwemlessen bij De Vennen: “Het is een leuk bad. In Oosterhout 
hadden we tot voor kort het bad Arkendonk, maar dat is inmiddels 
gesloten. Nu hebben we nog De Warande. Ook daar kun je zwemles 
volgen, maar we vinden het hier bij De Vennen gezelliger. Het is 
kleinschaliger en dat voelt voor ons prettiger aan. We zijn ook dik 
tevreden over de zweminstructeurs en -instructrices. Ieder doet het 
op zijn of haar eigen manier, maar met dezelfde doelstelling: je kind 
op een ongedwongen en speelse wijze leren zwemmen.  We vinden 
dat onze kinderen in ieder geval het A- en B-diploma moeten halen. 
Ze mogen dan zelf kiezen of ze ook voor het C-diploma gaan. Onze 
oudste dochter Charlotte heeft dat ook gedaan. Susanne is nu op 
zwemles en onze zoon Olivier van 2 moet nog even wachten voor hij 
met zwemles kan beginnen. Maar dat zal zeker ook weer hier bij De 
Vennen zijn. 

André Langeveld (74)

“Ik ben eigenlijk nog vrij nieuw in deze groep want ik ben pas 
afgelopen najaar begonnen bij ‘Meer Bewegen voor Ouderen’. Ik 
heb overigens wel een sportverleden in Dongen want ik ben al 35 
jaar lid van ATLEDO, waar ik ook nog enkele jaren voorzitter ben 
geweest. Daar hebben we ook een speciaal programma voor ouderen 
in beweging. In het water beweeg je je echter vrijer, je gebruikt 
spieren die je op het land niet gebruikt. Ik heb in september 2018 
een hartstilstand gehad en ben toen gereanimeerd. Gelukkig ben ik 
daar goed uitgekomen, maar je levert dan toch conditioneel enorm 
veel in. Met de oefeningen die ik hier in het water doe gaat dat stukje 
bij beetje weer de goede kant op. Ik voel dat mijn knieën en spieren 
hierdoor sterker worden. Dat merk ik vooral bij het traplopen, wat me 
een stuk gemakkelijker afgaat sinds ik deelneem aan dit programma. 
En het is natuurlijk supergezellig om te bewegen op muziek. En om 
mee te zingen…want dat doen we ook regelmatig.”

Dongen is een dorp om trots op te zijn. Talloze Dongenaren zijn, ieder op zijn of haar 
eigen niveau,  actief op het gebied van sport en cultuur. Vaak in verenigingsverband 
maar zeker ook individueel. Met elkaar zetten al deze Dongenaren ons dorp 
op de kaart in de regio en soms zelfs (inter)nationaal. Ook op het gebied van 
vrijwilligerswerk en mantelzorg heeft Dongen een bijzondere naam.

Of je nu sport, cultureel bezig bent of je als vrijwilliger inzet…Dongen kan trots 
zijn op al die prestaties en activiteiten van de Dongenaren, die het verdienen om 
zo nu en dan in het zonnetje te worden gezet. Daarom organiseren Pix4Profs en 
Sport- en Gezondheidscentrum De Vennen in samenwerking met mediapartner 
dongen.nieuws.nl op zaterdagavond 23 mei een bijzondere avond onder de 
naam: 

DIT DOET DONGEN!

DIT DOET DONGEN!



Vervolg Prachtige transformatie van een uniek sportcentrum

E-Gym en Xcore
Wat direct opvalt in de prettig koele zaal is de sfeer. “Daar hebben we dan ook flink 
aan gewerkt. In het verleden waren de muren wit, de vloer rood en de kozijnen paars. 
Dat kon 15 jaar geleden wellicht, maar nu hebben we de natuur als het ware naar 
binnen gehaald. We liggen met het centrum in het groen en dat trekken we door met 
de planten hier in de ruimte. Ook de oude klimrekken zijn in het geheel ingebed en dat 
geeft ook een leuke sfeer.”  Deze metamorfose is ook gedaan om de totale ruimte beter 
te benutten. Dat wordt helder gemaakt door Bente en Kylian. Beiden werken met veel 
plezier in hun deel van het sportcomplex. Kylian loopt voornamelijk in het fitnesscentrum 
en springt gevraagd en ongevraagd bij als er gesport wordt. “We hebben veel tevreden 
mensen hier op de vloer. Grote tevredenheid is er vooral bij het gebruik maken van 
onze E-Gym. Dat is naast heel veilig – mensen kunnen niet over hun grenzen heen 
gaan -  ook nog eens heel gemakkelijk. Het apparaat scant je persoonlijke bandje en 
dan ga je 30 minuten aan de slag met diverse oefeningen. Omdat de rust ook erg 
belangrijk is, wordt dit door het apparaat ook nauwkeurig bijgehouden. Natuurlijk 

is er dan ook een app die je persoonlijke account kan weergeven. Dit werkt via een 
puntenscore die als stimulans bedoeld is. Je speelt via de app eigenlijk een soort spel 
te vergelijken met Pacman.” 

Bente neemt het woord over en introduceert haar belangrijkste onderdeel. “Een 
belangrijk onderdeel van goed sportief bezig zijn is het versterken van de buik- en 
rugspieren, de core. Om dit op een leuke manier te trainen is Xcore, afgekort tot Xco, 
hier een onderdeel van mijn training. Kijk, dit is het.” Bente laat een ongeveer dertig 
centimeter lange buis zien met aan beide kanten een dop. In de buis zit grit, korreltjes 
die geluid maken als de buis bewogen wordt. Bente geeft spontaan een demonstratie 
en maakt duidelijk dat de inhoud wel telkens beide kanten van de buis moet raken. 
Een heel scala aan oefeningen wordt getoond, waarbij draaien en springen spontaan 
wordt meegepakt. Het gewicht van de gevulde buizen verschilt en kan 1000 of 2000 
gram zijn. Na de demonstratie in een aparte zaal wordt een nieuwe deur geopend. 
Hierachter staan 24 spinningfietsen opgesteld achter een podium waarop de instructeur 
de les kan geven. Bente en Kylian moeten weer aan de slag en ik zet mijn rondje De 
Vennen voort in de richting van het kantoorgedeelte.

Klantreis
In het kantoor tref ik Peter Verhoof en Alfons van der Pluijm. Peter is directeur van De 
Vennen, Alfons draagt zorg voor de operationele zaken. Laatstgenoemde doet een 
prachtig boekje open over de facelift die met name bij de fitness is doorgevoerd. “Het 
fitnessgedeelte is al 15 jaar oud en naast de door jou al bekeken fysieke verbouwing 
zijn we ook met een heel nieuw concept gestart. In de huiselijke sfeer die men als 
heel prettig ervaart bieden we een beleving aan. Vergelijk het maar met een bezoek 
aan de Efteling. We bieden een efficiënt programma aan, waar mensen binnen dit 
concept bijvoorbeeld 2x45 minuten in de week kunnen sporten. Niet door ze binnen 
te laten, op de apparaten te wijzen en ze succes te wensen. Daar doen wij niet aan.  

Wat we wél doen is de bezoeker een klantreis bieden. Er wordt een doel gesteld door de 
klant en dat willen we samen met ons personeel behalen en vooral vasthouden.” Peter 
vult aan: “De meeste mensen die hier werken leiden we zelf op. Ze komen van het CIOS 
en het ROC, maar we hebben ook HBO-ers van de Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN) die ook gewoon in de zaal lopen.” Op de vraag voor wie de klantreis bedoeld is 
pakt Alfons het gesprek weer op. “We werken voor een heel brede range aan mensen, 
van de ‘non-mover’ tot de serieuze sporter.” Bij vraag om verheldering blijkt een ‘non-
mover’ een (nog) niet sportend mens te zijn en heeft het niets te maken met het verhuizen 
van religieuze vrouwen… Het aanbod van De Vennen is voor iedere leeftijdsgroep 
interessant. “De jeugd komt hier vaak voor krachthonk, zwembad en sauna, dat zit 
allemaal in een totaalpakket. We bieden sport en bewegen aan voor mensen van 18 tot 
89 jaar. De ouderen vinden de E-Gym erg leuk, ze krijgen veel persoonlijke aandacht en 
genieten van de moderne optie om een soort Pacman te spelen.” 

Tijdens de verbouwing…..
Over het zwembad en de grote renovatie van 2019 is ook veel te vertellen. Alfons 
trapt af: “Ook in ons zwembad gaat het om de beleving. Kindjes tot 11 jaar komen 
hier binnen en roepen ‘o geweldig, wat kan je hier veel doen!’ Deze kinderen gaan 

zelfstandig aan het bewegen.” Peter knikt en vult het verhaal van de verbouwing van het 
zwembad verder aan. “Het is nu prachtig, maar er was veel werk nodig om dit alles in 
dit nieuwe jasje te krijgen. Je bent er al doorgelopen, de kleedkamers. Die zijn volledig 
gestript. Alles is er uit gegaan. Het tegelwerk is volledig vervangen, de verlichting is 
vernieuwd, net als de glijbaan. De bezoekers hebben natuurlijk wel gemerkt dat er 
iets gaande was, maar we zijn er in geslaagd om ons aanbod tijdens de verbouwing 
volledig in de lucht te houden. Ja, tijdens de verbouwing was onze winkel gewoon 
open!” De klanten zagen de verandering iedere dag, maar door een goede aanpak en 
het aanbrengen van stofschorten kon iedereen gewoon door blijven gaan met sporten 
en bewegen. “We zijn er nog niet, de volgende stap is het vernieuwen van onze horeca 
en daarna de sauna. 

Als dat ook achter ons ligt durven we te spreken van een uniek sportcentrum met 
meer dan alleen een lokale functie.” Na een opmerking van mijn kant over de goede 
toegankelijkheid van het gehele complex wordt duidelijk dat dit een heel bewuste keuze 
is. Peter: “Er staan nu veel gewone auto’s op het parkeerterrein, maar er zijn dagen dat 
de taxibusjes hier af en aan rijden. Deels voor het voor senioren en gehandicapten heel 
goede therapeutische zwembad. We hebben de watertemperatuur hier op 32 graden 
gesteld en daar komen grote groepen senioren van profiteren. Een tweede reden is de 
aanwezigheid van de gezondheidsinstellingen die hier ook in huis zitten.” Er wordt niet 
onderverhuurd, maar er zijn met diverse organisaties samenwerkingscontracten gesloten. 
“Dat maakt het hier uniek. Onze leefstijlcoaches werken dan ook nauw samen met de 
instanties die hier gevestigd zijn. Naast bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut zit ook 
Thebe Thuiszorg hier in het pand. Onze vier leefstijlcoaches behandelen en begeleiden 
mensen naar een gezondere leefstijl. Binnen De Vennen kan dat dan ook nog eens 
heel goed en gemakkelijk met ons sport- en beweegaanbod. We hebben echt letterlijk 
alles onder één dak bijeen. Wij zijn weliswaar verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en 
operationele zaken, maar het zijn onze mensen die het moeten doen, zij verdienen de 
waardering.” Het gesprek valt wat stil en dan merk ik dat de temperatuur in het kantoortje 
flink is opgelopen. Dat heeft niets met de bovenmodaal warme januaridag te maken, het 
zijn Peter en Alfons die gloeien van trots op hun unieke complex. 

Marian Klomberg (64)

“Ik ben afgelopen oktober van de fiets gevallen en heb daarbij mijn 
pols gebroken. De huisarts adviseerde me om te bewegen in het 
water, dat zou goed zijn voor het herstel. In eerste instantie twijfelde 
ik of het programma ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ wel geschikt voor 
mij was. Ik vond mezelf eigenlijk een beetje te jong. Ik ben immers 
pas 64 en nog heel actief, ik doe bijvoorbeeld ook aan spinning. De 
meeste deelnemers aan het programma zijn ouder. Maar ik ben toch 
maar eens mee gaan doen. En ik vond het meteen hartstikke leuk. 
In het begin ging ik wel vier keer per week. En ik moet de huisarts 
gelijk geven,  want bij een controle op 14 december bleek het enorm 
vooruit te zijn gegaan. Normaal duurt herstel een jaar en ik was na 
zes weken al een heel eind. Maar ook na mijn herstel blijf ik hier 
gewoon gezellig  1 à 2 keer per week meedoen.”
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De lessen zijn gericht op het verbeteren van de conditie en het soepel houden van 
spieren en gewrichten. Natuurlijk speelt ook plezier een belangrijke rol. Ook als 
u niet kunt zwemmen kunt u gewoon meedoen. De gevarieerde lessen zijn voor 
iedereen goed te volgen en vooral erg gezellig. Een groot aantal ouderen maakt 
wekelijks enthousiast  gebruik van deze mogelijkheid. 

De ervaren instructrice Monique Pruijssers  geeft op dinsdag en woensdag de lessen 
‘Meer Bewegen voor Ouderen’. “Negentien jaar geleden ben ik begonnen bij De 
Vennen en ik heb het eigenlijk steeds drukker gekregen”, vertelt Monique. “In het 
begin hield ik me voornamelijk bezig met zwemonderwijs, nu is dat veel breder 
en heb ik dus ook deze groep ouderen onder mijn hoede. ‘Meer bewegen voor 
ouderen’ klinkt wellicht een beetje vrijblijvend maar ik kan je garanderen dat het 
behoorlijk intensief is, hoor! Mijn uitdaging is om mensen te zien genieten terwijl ze 
toch inspannend bezig zijn. Dan geniet ik ook. Deze ouderen doen echt veel meer 
dan je denkt en hebben daar ook zeker baat bij. Ik krijg er vanuit de groep ook veel 
waardering voor terug en dat doet me natuurlijk goed. Daarnaast is het ook nog 
een sociaal gebeuren met een praatje en een lekker kopje koffie na het bewegen.”  

Onder professionele begeleiding heerlijk bewegen in het water op de  maat van de muziek, dat kan tot vier keer per 
week tijdens het programma ‘Meer Bewegen voor Ouderen’.  Hiermee biedt Sport- en Gezondheidscentrum De Vennen een 
activiteit voor de vitale 55-plusser, die van intensieve en afwisselende lessen houdt. 

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN

Ad Leeggangers (76)

“Ik doe al 16 jaar lang, een keer per week, mee aan het programma 
‘Meer Bewegen voor Ouderen’. Ik ben er meteen mee begonnen 
toen ik na 40 jaar werken bij Coca-Cola met de VUT ging. Ik vind 
het belangrijk om te blijven bewegen. Toen ik 70 was heb ik een 
ongeluk gehad waardoor ik wat minder mobiel ben geworden. Ik kan 
maar kleine stukjes wandelen of fietsen, maar in het water bewegen 
gaat nog prima. Ik voel gewoon dat ik er echt baat bij heb. In de 
kerstvakantie hebben we twee weken stilgelegen. Ik vind het fijn dat 
we nu weer begonnen zijn want ik merk echt aan mijn spieren dat ze 
de oefeningen gemist hebben.”  

Helma van Heesch (69)

“Ik doe al 9 jaar mee aan ‘Meer Bewegen voor Ouderen’. Op dit 
moment twee keer per week. Het is wel intensief, maar tegelijkertijd 
een ongedwongen manier om aan je conditie te werken. Iedere 
dinsdag ga ik dan ook nog zwemmen in het grote wedstrijdbad. En 
dan maak ik meteen gebruik van de sauna, waar iedere dinsdag  
van half twee tot twee uur een opgieting op het programma staat. 
Heerlijk!”

Tijdens  deze avond, die plaatsvindt in Sport- en Gezondheidscentrum De Vennen 
aan de Deken Batenburgstraat vieren we samen dat we hier in Dongen zo actief en 
sportief zijn.  Tevens  zullen er diverse prijzen worden uitgereikt aan Dongenaren,  die 
het afgelopen jaar bijzondere sportieve prestaties geleverd hebben of die op cultureel 
gebied opgevallen zijn. En natuurlijk is er aandacht voor het vele vrijwilligerswerk 
in de vorm van een verkiezing van de vrijwilliger van het jaar.  Een deskundige jury 
uit ieder vakgebied zal een keuze maken uit de genomineerde kandidaten. Dat 
nomineren kunt u gewoon zelf. Hoe dat werkt leest u hieronder.

BIJ DIT DOET DONGEN zijn er prijzen in de volgende categorieën
• Sporter  individueel m/v categorie senioren
• Sporter individueel m/v categorie junioren
• Sportploeg van het jaar m/v
• Cultuurprijs Dongen m/v
• Vrijwilliger van het jaar m/v
• Mantelzorger van het jaar m/v
• Dongenaar van het Jaar  m/v
• Nadine Broersen Prijs m/v, een prijs door Nadine zelf gekozen.

Nomineren
Wilt u een Dongenaar in één van de categorieën nomineren voor de prijs, stuur dan 
een mail, eventueel met motivatie, naar pix4profs@ziggo.nl of dongen@nieuws.nl. 
Vermeld a.u.b. de betreffende categorie in uw mail. U mag personen in meerdere 
categorieën nomineren. U kunt het ook schriftelijk doen en een briefje met daarop 
de betreffende  categorie en de persoon of de ploeg die u wilt nomineren, inleveren 
bij Sport- en Gezondheidscentrum De Vennen, Deken Batenburgstraat 2. Nomineren 
kan tot 25 april 2020. Tijdens DIT DOET DONGEN worden de winnaars in de 
diverse categorieën bekend gemaakt. 

Waar moet u aan denken?
Bij het nomineren voor de sportprijzen kunt u denken aan sporters die zich op een 
of andere manier onderscheiden van anderen. En dat hoeft niet per se in een ‘grote’ 
of bekende sport te zijn. U kunt zowel jongere sporters als volwassen sporters en/
of sportploegen nomineren. Bij het nomineren voor de cultuurprijs kunt u denken 
aan een kunstenaar, een muzikant, een band, een koor, een muziekvereniging, een 
toneelclub….kortom, iedereen die zich met cultuur bezighoudt. Een nominatie voor 
een vrijwilliger van het jaar (m/v) spreekt voor zich. U kent vast wel mensen die zich 
vrijwillig inzetten voor anderen, evenementen of verenigingsactiviteiten. Hetzelfde 
geldt voor de nominaties voor de mantelzorger(ster) van het jaar.

Tijdens DIT DOET DONGEN zal tevens de Dongenaar van het Jaar bekend gemaakt 
worden. Ook hiervoor kunt u personen nomineren. De uiteindelijke Dongenaar van 
het Jaar wordt door u zelf gekozen.  In  de weken voorafgaand aan DIT DOET 
DONGEN kunt u stemmen op de genomineerden in deze categorie. Houd hiervoor 
de lokale en regionale media in de gaten. 
DIT DOET DONGEN wordt een gevarieerde avond vol verrassende onderdelen, 
waaronder een rondetafelgesprek over de beleving van  sport en cultuur in Dongen, 
onder leiding van een professionele gespreksleider. Maar ook muzikale intermezzo’s 
van Dirt Road Music Band zullen zorgen voor een ontspannen en gezellige avond.

DIT DOET DONGEN!

Meer Bewegen voor Ouderen staat vier dagen per week 
op het programma.

Maandag  14.00 – 14.45 uur en 14.45 – 15.30 uur
Dinsdag  14.00 – 14.45 uur en 14.45 – 15.30 uur
Donderdag  14.30 – 15.15 uur
Vrijdag  14.00 – 14.45 uur

MBvO:  Meer Bewegen voor Ouderen en Vitaal 50+ 
Heerlijk bewegen op maat in het water.

Inhoud programma:
• Groepslessen voor 50+
• Lesprogramma’s op maat
• Werken aan lenigheid, coördinatie en conditie.
• Gezellig samenzijn
• Professionele begeleiding

Tarieven
Indien u gebruik wilt maken van de MBvO en Vitaal 50+ kunt u een lidmaatschap 
afsluiten.
Het lidmaatschap van De Vennen houdt in dat u tijdens de reguliere openingstijden 
gebruik mag maken van de zwemfaciliteiten en ook de weldadige uitwerking van 
een bezoek aan de sauna kunt ervaren!

Bij al deze activiteiten kunt u rekenen op professionele begeleiding.

Wilt u alleen gebruik maken van MBvO en/of Vitaal 50+ dan kunt u ook een los 
toegangskaartje, een 12-badenkaart of een maand-, kwartaal-, of jaarabonnement 
kopen.

Senioren les E 4,75
12-Lessenkaart (16 lesweken geldig) E	 47,50
Jaarkaart (1 jaar geldig) E	111,95
Lidmaatschap pas (geen borg) E	 2,50

HEERLIJK BEWEGEN 
OP MAAT IN HET WATER




