Aquasport en Balance nieuwsbrief
Hallo allen,

Allereerst wensen wij u allen :

Net voor de kerst kregen wij vandaag goed nieuws!
Wij kunnen op 2 andere locaties door met Aquasport en
Aqua Slim Fit!!
Na de brand in zwembad Ooghduyne moesten wij op
zoek naar zwembadwater. We zijn dan ook hard aan t
werk gegaan.
Zwembad Den Krieck heeft heel veel moeite voor ons
gedaan en heeft een aantal zwemuurtjes kunnen regelen. Heel fijn!
Daarnaast kregen wij vanochtend het bericht dat ook het Heersdiep te Den Helder uren
beschikbaar heeft! Wij zijn heel blij dat wij in 2016 op deze locaties kunnen draaien!!
Het is een tijdelijke oplossing tot het nieuwe zwembad Ooghduyne weer opengaat.
We beseffen dat er voor u het een en ander verandert maar hopen u op deze manier toch uw
sportuurtjes te kunnen aanbieden.
U dient zich opnieuw op te geven voor alle lessen!!!
bij voldoende deelnemers gaan de lessen door.
We starten op maandag 11 januari 2016
Lestijden
maandag
zwembad Het Heersdiep Den Helder
19.00-19.45 uur Aquasport
19.45-20.30 uur Aqua Slim Fit
20.30-21.15 uur Aquasport
woensdag
zwembad den Krieck Breezand
20.00-20.45 uur Aqua Slim Fit
donderdag
zwembad Den Krieck Breezand
9.00-10.00 uur Aquasport
zwembad Het heersdiep Den Helder
19.00-19.45 uur Aqua Slim Fit
19.45-20.30 uur Aquasport
20.30-20.15 uur Aqua Bootcamp

zaterdag
zwembad Den Krieck Breezand
15.45-16.30 uur Aquasport
16.30-17.15 uur Aqua Bootcamp
17.15-18.00 uur Aqua Slim Fit
Kosten
1x per week Aquasporten € 50,2x per week Aquasporten € 70,1x per week Aqua Bootcamp € 65,2x per week AquaBootcamp € 80,- in combi met Aquasporten is mogelijk
Inhalen kan op de andere uren in beide zwembaden. U dient dit wel van te voren door te geven ivm
de ruimte in het bad is er beperkte deelname per les.
Na uw opgave krijgt u persoonlijk van ons mail terug! Heeft u binnen een paar dagen nog niets
ontvangen kunt u ons bereiken op onderstaand nummer.
Wij wensen u allen hele fijne feestdagen en een gezond sportief 2016!!

Desirée Smits en Esther Ruigrok
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www.aquasportenbalance.nl
aquasportenbalance@outlook.com
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