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Inleiding
Wat gaat de tijd toch snel! Dat is een opmerking die we allemaal wel eens
maken. Dat geldt ook voor ons. De brochure moet alweer in elkaar gezet
worden, wat gaat de tijd toch snel! Bij het samenstellen van deze brochure
zitten we al weer dicht tegen de zomer aan. Langere avonden, de temperatuur
gaat omhoog. Heerlijk! Echter bij het lezen van deze brochure (nieuwe
leerlingen) kan het ook al weer najaar zijn. Brr nog maar even niet aan denken!
De afgelopen maanden hebben we weer veel diploma’s kunnen uitreiken voor
het A, B en C diploma, maar ook voor de zwemvaardigheiddiploma’s en de
peuterdiplomaatjes. Verderop in deze brochure hebben we wat foto’s geplaatst
welke zijn gemaakt bij het afzwemmen.
De workshop zeemeerminnen zwemmen is ook een groot succes. Deze zit
geheel vol tot de zomervakantie. Na de zomervakantie zullen we weer nieuwe
workshops inplannen. Informatie over de workshop staat ook verderop in deze
brochure.
Per 1 juni hebben we helaas wel afscheid genomen van onze collega Mariska.
Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden in een andere administratieve baan.
12 jaar lang heeft Mariska bij ons gewerkt! We zullen haar missen maar wensen
haar natuurlijk al het goeds toe. Haar plek bij de balie is ingevuld door Sascha
die al bij ons werkte en nu ook op meerdere dagen de taken van Mariska
overneemt.
In deze brochure treft u weer informatie aan over belangrijke data omtrent
sluiting van de zwemschool, proef- en afzwemmen, oefenmomenten. Vergeet
deze data niet in uw agenda te schrijven!
Mocht u nog iets missen in de brochure, schroom niet om ons dit te laten
weten: info@aquayara.nl.
Groetjes, Bertine en Joery
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Vestiging Aquayara Tussen de Vaarten
Een van de drie vestigingen die de zwemschool heeft, is gelegen in Almere
Tussen de Vaarten. In dit zwembad wordt gebruik gemaakt van zoutelektrolyse.
De temperatuur van dit water is 31,5 graden Celsius. Dit is het tweede eigen
zwembad en is geopend in november 2007. De grootte van dit zwembad is
voldoende om hierin te mogen afzwemmen. Het adres van de zwemschool is:
Carel Willinklaan 75, 1328 LJ Almere.
De activiteiten
-

die in dit bad worden beoefend zijn:
Zwemmen voor A,B en C diploma
Baby,- peuter- en kleuterzwemmen
Zwemles voor volwassenen
Vrouwenzwemles
Zwemvaardigheiddiploma’s 1, 2 en 3
Snorkelen 1, 2 en 3
Aquafun
Aquapower/ Aquarobics
Workshop Zeemeerminnen zwemmen
Banenzwemmen

Openingstijden receptie Tussen de Vaarten:
Maandag, dinsdag en donderdag: 15.30 - 18.30 uur
Woensdag en vrijdag
: 09.00 - 18.30 uur
Zaterdag
: 09.00 - 12.30 uur
Hier kunt u naast wat te drinken en wat te snoepen ook waterschoentjes kopen
a € 5,00 per paar.
Tijdens de openingstijden van de receptie in Tussen de Vaarten zijn wij voor alle
vestigingen telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 036-5409237.
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Vestiging Aquayara Muziekwijk
Een andere vestiging van de zwemschool ligt in Almere-stad (Muziekwijk). Hier
wordt gebruik gemaakt van een chloorbad met een temperatuur van 31,5
graden. Dit is het eerste eigen zwembad van de zwemschool en bestaat sinds
15 mei 2002. Het adres van de zwemschool is: Operetteweg 102, 1323 VE
Almere, muziekwijk.
De activiteiten die worden beoefend in muziekwijk zijn:
- Zwemmen voor A, B en C diploma

Vestiging Aquayara Lelystad
De zwemlessen in de vestiging in Lelystad zijn per 1 oktober 2010 gestart. Ook
dit bad maakt gebruik van zoutelektrolyse. De watertemperatuur is 32,5 Celsius.
Het bad is gelegen in het Hanzeborg complex aan de Koningsbergenstraat 201
en beschikt over een beweegbare bodem. Er is een grote inlooptrap en ook is er
een til-lift voor mindervaliden in het zwembad aanwezig. Het adres van deze
vestiging is: Koningsbergenstraat 201, 8232 DC in Lelystad.
De activiteiten die in dit bad worden beoefend zijn:
- Zwemmen voor het A, B, C diploma

.

Algemene informatie

5

Zwemles voor volwassenen
Zwemmen vond ik niet leuk, ik kon namelijk niet zwemmen. Op vakantie zat ik
dus aan de kant te kijken hoe mijn dochter plezier had met haar vader in het
water. Want alles dieper dan mijn middel was reden om in paniek te raken. En
zeker als iemand ook nog ging spetteren.
Toen mijn dochter haar c diploma haalde, was ik er klaar mee. In zo’n waterland
als Nederland, ver onder het zeeniveau, is het belangrijk te kunnen zwemmen.
En dat geldt niet alleen voor mijn kinderen maar ook voor mij. Ik schreef mij
dus in bij volwassenzwemles van Aquayara.
Nadat ik mijn eerste spetterangsten te boven was en de basis zwemslagen
correct had geleerd, kon ik werken aan mijn volgende uitdaging: de diepte in.
Maar ook deze heb ik, onder goede begeleiding van de zweminstructeurs,
overwonnen. Ik werd gestimuleerd mijn grenzen steeds een beetje te
verleggen. Ik leerde schoolslag, borst- en rugcrawl, duiken en watertrappelen.
Ik haalde mijn A en B diploma. Bij mijn diploma’s C werden de zwemtechnieken
verfijnd en leerde ik andere spring en basis reddingstechnieken.
Nu heb ik mijn A, B en C diploma. Ik zit niet meer aan de kant, maar ga nu met
mijn dochter het water in om te koprollen en onderwater te zwemmen.
Wat een vrijheid, wat een rust en wat een plezier ervaar ik nu in het water.
Zwemmen is LEUK!!
Groetjes, Marleen
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Zeemeermin / Neptunus workshop
Tijdens deze korte cursus leer je als een echte zeemeermin / Neptunus te
zwemmen. Materiaal hiervoor is bij de zwemschool beschikbaar.
De cursus is 2 x 45 minuten en na afloop wordt de workshop afgesloten met
een echt certificaat!
Voor wie: deze workshop is voor jongens en meisjes van 6 -12 jaar in het bezit
van een A en B diploma.
Kosten: de kosten van deze workshop zijn € 35,00.
Grootte groepjes: de groepjes zullen uit zes kinderen bestaan.
Wanneer: de workshop vindt plaats in de vestiging in Almere Tussen de
Vaarten op de woensdagmiddag om 16.30 uur.
Opgeven: info@aquayara.nl.
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Wisseling van leerkrachten
Bij de drie vestigingen van Aquayara werken 23 medewerkers. Helaas
zijn drie van de medewerkers de afgelopen maanden bij ons gestopt.
Juf Mariska heeft per 1 juni een nieuwe baan aangenomen. De administratieve
taken worden overgenomen door Sascha. Sascha werkt al bij ons en zal u nu
vaker zien bij de balie in de vestiging in Tussen de Vaarten. De invulling van het
lesgeven zullen we na de zomervakantie definitief maken.
Meester Mike: Mike zal zijn werkzaamheden bij de zwemschool per 18 juli
beeindigen. Mike werkt ook al jaren bij ons. Hij gaat zicht storten op zijn eigen
bedrijfje. Een advertentie van zijn bedrijfje treft u verderop in deze brochure
aan. Voor de invulling van het lesgeven van Mike hebben we een nieuwe
instructrice aangetrokken: Anderea van den Bosch. Zij heeft inmiddels de lessen
overgenomen van Mike op de woensdag in Lelystad en de vrijdag in Almere
Tussen de Vaarten. De lessen op de zondag in Almere Tussen de Vaarten zijn
overgenomen door juf Selma die al geruime tijd bij ons werkt.
Juf Laura (vestiging Lelystad): heeft haar werkzaamheden per zondag 26 juni
beeindigd. Zij heeft een andere baan aangenomen. Wij wensen Laura uiteraard
een mooie carriere toe. Anderea van den Bosch zal haar uren overnemen.
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Onze benjamins bij de zwemschool: juf Danique, Juf Sasha en juf Anne
hebben alle drie aangegeven dat ze na de zomervakantie bij ons blijven
lesgeven! Daar zijn we erg blij mee!

Sascha heeft de administratieve
werkzaamheden van Mariska
overgenomen.

Deze karikaturen zijn gemaakt door Eva Beliën. Eva heeft bij ons een aantal jaar
als zweminstructrice gewerkt en heeft een eigen bedrijfje. Zie advertentie op
blz. 22 van deze brochure!
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Algemene informatie
Wisseling van groepen onder de douche
De wisseling van de groepen vindt in de kleedkamers plaats. In de vestiging in
Almere tussen de Vaarten en de vestiging in Lelystad staan ouders van de
kinderen die klaar zijn steeds vaker al de kinderen op te wachten in de
doucheruimte om de kinderen op te vangen. Hierdoor is er bijna geen ruimte
om overzichtelijk de groepen te laten wisselen. De kinderen die nog moeten
zwemmen moeten zich een weg banen door ouders om bij het bad te komen.
Wij verzoeken u dan ook allen om in de kleedkamer te wachten tot de nieuwe
kinderen gehaald zijn voordat u naar uw kind loopt die dan onder de douche
staat.

Fotograferen en filmen
Steeds vaker zien we mensen die vanuit de wachtruimte foto’s of filmpjes aan
het maken zijn van de zwemlessen of van hun kind. Zoals u zult begrijpen is dit
vanuit het oogpunt van privacy van de andere kinderen en de medewerkers van
de zwemschool niet de bedoeling. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk dit niet te
doen. Tijdens het afzwemmen mag u wel foto’s maken van uw kind of uw kind
filmen. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat er op deze dag gefilmd en
gefotografeerd wordt, meld dit dan aan een van onze medewerkers.

Sieraden
Zoals in de huisregels staat is het dragen van sieraden en dergelijke niet
toegestaan. Wij verzoeken u erop te letten dat uw kind geen oorbellen of
haarknipjes in heeft als uw kind naar de zwemles gaat. Deze dingen worden
vaak verloren in het bad en brengen schade toe aan het bad. Kettinkjes kunnen
ergens achter blijven hangen en een gevaar vormen voor uw kind. Wij letten
hier streng op!

10

Shampoo
Het is verboden om in de doucheruimten van Aquayara shampoo/zeep etc. te
gebruiken. Door shampoo wordt de vloer erg glad en we willen voorkomen dat
iemand zich blesseert!

Overschoentjes
Gelukkig merken wij dat de blauwe overschoentjes goed worden gebruikt in de
kleedkamers en eventueel in het bad. Helaas zijn er ook ouders/verzorgers die
nog met deze schoentjes buiten de kleedkamers of het bad komen. Dit betekent
dat de blauwe schoentjes dan direct vervuild zijn. Wij verzoeken u dan ook om
de schoentjes alleen in de kleedkamers of in het bad te gebruiken en daarna
direct af te doen, anders kunt u ze niet weer gebruiken.
De schoentjes zijn te koop voor € 0,20 in de automaten voor de kleedkamers en
aan de balie in Tussen de Vaarten.

Medailles
Vorig jaar zijn we gestart met het uitdelen van een bronzen, zilveren en of
gouden medaille. Na het afzwemmen voor het A, B en C diploma krijgt u
zoon/dochter zo’n super medaille bij het diploma. Verzamel ze alle drie!
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Niveau 5 van het A diploma: en nu?
Niveau 5 is het laatste station van het A diploma, wij noemen dit ook het
afzwemniveau. Tijdens de lessen in niveau 5 worden alle vaardigheden van het
diploma A elke zwemles doorgenomen en daar waar nodig worden de puntjes
op de i gezet.
Selectiezwemmen: wanneer de selectielessen zijn staat in het overzicht van
de data. Tijdens de selectieles zwemmen alle kinderen met kleding aan en laten
ze aan de instructrice zien of ze al aan alle eisen voor het A diploma voldoen.
Kledingeisen A: shirt met lange mouwen, lange (katoenen) broek en
waterschoenen).
Uiteraard weet de juf al voor 90% wie er in aanmerking komt voor de volgende
fase: daar letten ze in de voorafgaande lessen al op. Als het toevallig tijdens de
selectieles even niet lukt dan tellen de voorafgaande lessen ook mee om
eventueel voor proefzwemmen uitgenodigd te worden. Vaak wordt er wel even
overlegd met de ouders in dit geval.
Kinderen die laten zien dat ze aan de eisen voor het A diploma voldoen krijgen
van de instructrice een proefzwembrief mee. Dat betekent dus niet dat alle
kinderen die in niveau 5 zitten ook daadwerkelijk al voor proefzwemmen in
aanmerking komen. Het betreft een selectie les en alleen de geselecteerden
komen voor proefzwemmen in aanmerking. Echter alle kinderen van niveau 5
doen uiteraard wel met de selectieles mee, zo oefenen ze direct alle eisen van
het A diploma. Instructeurs vullen hun zwemscore na de selectieles in. In
principe zullen ze (op uitzonderingen na) niet met de ouders over de selectieles
in gesprek gaan.
Proefzwemmen: Deelname aan het proefzwemmen betekent niet automatisch
dat de leerling al mag afzwemmen. Het proefzwemmen moet nog plaatsvinden
en wordt door een andere instructeur afgenomen. Zo bewaken wij de kwaliteit
van de zwemlessen bij Aquayara. Deze instructeur kan een kindje alsnog
afwijzen voor het diplomazwemmen. Als de leerling niet aan de eisen voldoet op
de dag van het proefzwemmen dan zal er altijd nog een keer gevraagd worden
om het nog een keer te laten zien. Mocht het tijdens het proefzwemmen
gewoon even helemaal niet lukken, dan kan het zijn dat de instructeur niet
vraagt om alles nog een keer over te doen. Dat zal voor de leerling veel te veel
druk gaan opleveren en vaak zien we dan dat het helemaal niet lukt.
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Het kan tenslotte ook betekenen dat de slagen nog niet goed geautomatiseerd
zijn en er nog even door geoefend moet worden. Indien een kindje wordt
afgewezen bij het proefzwemmen zal altijd even en kort gesprekje met de ouder
plaatsvinden.
Afzwemmen: als de proefzwembrief is uitgedeeld (dat zijn er twee), heeft de
leerling laten zien dat hij/zij klaar is voor het afzwemmen. 1 brief betreft de
informatie voor de ouder wanneer het afzwemmen plaatsvindt en uiteraard hoe
laat. De andere brief dient gewoon ingevuld te worden op de dag van het
proefzwemmen! Deze brief wordt tezamen met € 30,00 afzwemkosten
ingeleverd bij de balie in Tussen de Vaarten. Het geld kan contant of via de pin
betaald worden.
Op de afzwembrief staan verschillende mogelijkheden:
-

De leerling kan door naar de reguliere lessen voor het B diploma
De leerling kan een snelcursus B gaan volgen (vinden plaats op
donderdag en zaterdag in Tussen de Vaarten, informatie verder in
deze brochure)
De leerling kan stoppen (contributie stopt per de eerstvolgende
werkdag).

De ouder kan dus direct na het proefzwemmen aangeven hoe de leerling verder
gaat of dat de leerling stopt. Als u dit direct na het proefzwemmen doet dan
garanderen wij een directe doorgang voor het B diploma. Geen wachttijden dus
en direct door! Dit geldt voor alle vestigingen van Aquayara.
Het afzwemmen van reguliere groepjes vindt 90% op de zondag plaats. Soms is
dit de zaterdag (zie overzicht). Mocht er op de betreffende dag door
omstandigheden niet afgezwommen kunnen worden dan plannen we met de
ouder een andere datum in.
Kinderen die in kleine groepjes de zwemlessen voor A volgen zullen in overleg
met de ouders gaan afzwemmen. Dit kan ook op de zondag in een gewone
(grote) groep zijn.
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Snelcursus B en C
Bij de zwemschool is het mogelijk om het B en C diploma versneld te halen.
B diploma: zes lessen van totaal 1,5 uur met 15 minuten pauze per keer.
C diploma: acht lessen van totaal 1,5 uur met 15 minuten pauze per keer.
Deze cursus vindt alleen plaats in het afzwembad aan de Carel Willinklaan in
Almere Tussen de Vaarten.
Kosten Snelcursus inclusief proef- en afzwemmen:
B diploma: € 130,00 voor leden en € 150,00 voor niet leden (testles verplicht!).
C diploma: € 165,00 voor leden en € 185,00 voor niet leden (testles verplicht!).
De snelcursus B wordt gegeven op de donderdag en de zaterdag.
De snelcursus C wordt gegeven op de zaterdag.
Uiteraard is het ook mogelijk om de B en C zwemlessen 1 x per week via
reguliere zwemlessen te volgen.
Data snelcursus B

03, 10, 17 en 24 september, 01 en 08 oktober.

Proefzwemmen

Donderdag 13 oktober 2016

Afzwemmen

Zaterdag 15 oktober 2016

Data snelcursus B

29 oktober, 05, 12, 19 en 26 november, 3 december

Proefzwemmen

Donderdag 8 december

Afzwemmen

Zondag 11 december

Data snelcursus C

03, 10, 17 en 24 september, 01, 08 15 en 29 oktober.

Proefzwemmen

Donderdag 03 november 2016

Afzwemmen

Zondag 06 november 2016
29 oktober, 05, 12, 19 en 26 november, zondag 27 november, 3, 10
dec.

Data snelcursus C
Proefzwemmen

Donderdag 15 december

Afzwemmen

Zaterdag 17 december

Informatie of aanmelden voor de snelcursus: info@aquayara.nl of tijdens 1
van onze telefonische spreekuren: woensdag- of vrijdagochtend tussen 09.00 en
12.00 uur.
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Gekke quotes van kinderen tijdens
de zwemles
Als je met kinderen werkt moet je op 1 april goed opletten ,want je kunt
overal "intrappen".
De oude grap; “je veter is los”, lukt zelfs bij kinderen die alleen
zwemkleding aan hebben. De grootste lol heb ik dan.
Afgelopen 1 april was de lesdag bijna aan het einde, de laatste les en ik was zelf
nog nergens in getrapt.
Druk bezig met een C les geven, een heel lief rustig meisje die normaal niet veel
zegt; “juf Regina de bak met slangen in omgevallen”.
En natuurlijk kijk ik...... Haha 1 april....grrrr.
Mila zegt ; als ik 7 ben mag ik op paardrijden.
Juf zegt; wanneer ben je dan jarig ?
Mila zegt; als het vuurwerk is.
"Je bent mijn moeder niet! Maar wel mijn juf!"
Dit was onder het motto ik wil niet zwemmen maar het moet.
Pascalle: “Juf, mijn hond is gister doodgegaan”
Juf: “Oh nee, wat erg! Ben je verdrietig?”
Pascalle: “Mijn broertje wel, maar ik niet. Ik knutsel gewoon een nieuwe”.
De juf hoort van een jongen uit een andere groep dat ze lijkt op een regenboog.
De juf vraagt aan haar kinderen: “Vinden jullie me op een regenboog lijken?”.
Één meisje reageert en zegt: “Nee juf, je lijkt op een hartje”. Waarop een ander
kindje naar haar kijkt met haar handen ineen en zegt: “Ahhh wat schattig”.
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Afzwemmen
Het afzwemmen hoort natuurlijk een
feestje te zijn. Het kan echter wel zijn dat er een
kwaliteitscontrole plaatsvindt vanuit de NPZ-NRZ.
Dat betekent dat er dan een afgevaardigde van dit
overkoepelend orgaan aanwezig is om te bekijken of
alle kinderen aan de eisen voor het betreffende
diploma voldoen. Mocht de afgevaardigde vinden dat
er onrechtmatig een diploma wordt afgegeven dan
zal de zwemschool hiervan een aantekening krijgen.
De beoordelingen voor Aquayara, van de NPZ-NRZ
Betreft altijd een goed tot uitstekend zijn. Daar
zijn we natuurlijk erg blij mee!
In een afzwemgroepje zitten ongeveer 20-25 kinderen.
Rondom het bad mogen ouders, broertjes, zusjes, opa’s
en oma’s de leerlingen komen aanmoedigen, dat is toch gezellig!
Na afloop wordt het behaalde diploma aan de leerlingen uitgereikt.
Voor het A, B en C diploma krijgen de kinderen er een echte
medaille bij!

Afzwemfoto’s mei 2016
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Belangrijke data
Extra rondes met kleding aan zwemmen voor alle niveaus:
08 t/m 14 november 2016
17 t/m 23 december 2016
Extra rondes met kleding aan zwemmen voor niveau 5 (A diploma)
10 t/m 16 september 2016
12 t/m 18 november 2016
Kijkdagen stad en Lelystad
8 t/m 14 oktober 2016
17 t/m 23 december 2016

Proef- en afzwemdata najaar 2016
Ronde 1

Ronde 2

Selectie C

Selectie C en Zwemvaardigheid

17 t/m 23 september

19 t/m 25 december

proefzwemmen 24 t/m 30 september

Proefzwemmen tussen 26 november en 02 december

Afzwemmen zondag 02 oktober

Afzwemmen zondag 4 december 2016

Selectie B

Selectie B

24 t/m 30 september

26 november t/m 02 december

proefzwemmen van 01 t/m 07 oktober

Proefzwemmen tussen 03 en 09 december

Afzwemmen zondag 9 oktober

Afzwemmen zondag 11 december

Selectie A

Selectie A

van 01 t/m 07 oktober

03 t/m 09 december 2016

proefzwemmen tussen 08 en 14 oktober

Proefzwemmen tussen 10 en 16 december

afzwemmen zondag 16 oktober

Afzwemmen zondag 18 december
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Kleding selectie A, B en zwemvaardigheid diploma: lange broek (bij voorkeur
een katoenen broek), shirt met lange mouwen en waterschoenen.
Kleding selectie C diploma: hetzelfde als A maar inclusief een regenjas.
Voorbeeld kleding selectie A, B en zwemvaardigheiddiploma!
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Meest gestelde vragen
Mijn kind heeft in het huidig niveau allemaal lachende clowntjes, moet
zij/hij nu naar een andere groep?
- Nee, wij wisselen pas in de groepen als het niveau verschil zodanig is dat het
voor de leerlingen geen kwalitatief goede les meer zal worden. U hoeft dus niets
te doen!
Betaal ik extra voor de maandelijkse zwemscores?
- Nee, het bijhouden van de resultaten van de kinderen is een extra, gratis,
service van de zwemschool. De afspraak is dat de instructeurs dit 10 x per jaar
(niet in juli en augustus), dit invullen voor de 16e van de maand.
Mijn kind is om medische redenen afwezig, kan ik de lessen vergoed
krijgen?
- Ja, dit kan op vertoon van een briefje van de dokter of gezondheidscentrum.
Hierop moet de naam en geboortedatum van uw kind staan en de datum vanaf
wanneer er niet meer gezwommen kan worden. Indien uw kind door een
medische reden 3 of meer zwemlessen zal gaan missen dan verrekenen wij die.
Kunnen gemiste zwemlessen worden ingehaald?
- Nee. Gemiste lessen anders dan om een medische reden zoals hierboven
beschreven kunnen niet worden ingehaald.
Mijn kind heeft nu 18 maanden zwemonderwijs en valt dus onder de
diplomagarantie?
- Ja en Nee. Ja als uw kind aan de voorwaarden voor de diplomagarantie heeft
voldaan. Voorwaarden diplomagarantie: zie algemene voorwaarden
zwemschool.
Kan ik de zwemlessen zelfstandig betalen en geen gebruik maken van
de automatische incasso?
- Ja, dit kan. U dient zich dan wel aan een aantal regels te houden. Het geld
dient altijd op de eerste van de nieuwe maand op de rekening van de
zwemschool te zijn bijgeschreven. Indien u het bedrag later overmaakt dan kan
de zwemschool hiervoor een boete rekenen. U zorgt dat u het juiste bedrag
over maakt en zet als omschrijving de naam van uw kind hier goed bij.
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Peuterzwemmen
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Vakanties najaar 2016
(zwemschool gesloten voor zwemlessen)
Zomervakantie: 25 juli tot en met zondag 14 augustus 2016
Herfstvakantie: maandag 17 tot en met zondag 23 oktober 2016
Kerstvakantie: zaterdag 24 december tot en met vrijdag 6 januari 2017
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Website Aquayara

Heeft u al eens een bezoekje gebracht aan onze website? Hier vindt u, evenals
in deze informatiebrochures, de laatste informatie over cursusweken,
oefenmomenten, inschrijfmomenten, acties en meer. Ook kunt u hier zien
wanneer het zwembad gesloten/open is. Heeft u vragen? Vult u dan gerust een
contactformulier in op onze website, wij helpen u dan zo snel mogelijk.
www.aquayara.nl

Facebook
Like onze Facebook!
Op onze Facebook pagina: www.facebook.com/zwemschoolaquayara vindt u
informatie, acties, foto’s en de laatste nieuwtjes. Like onze pagina en blijf op de
hoogte van de laatste berichten. Heeft u tips/opmerkingen? Laat het ons weten!

23

Adresgegevens Zwemschool Aquayara
Aquayara Stad

Operetteweg 102, 1323 VE Almere
036-5409237

Aquayara Tussen de Vaarten
Carel Willinklaan 75, 1328 LJ Almere
036-5409237

Aquayara Lelystad

Koningsbergenstraat 201, 8232 DC Lelystad
06-10823777
Website: www.aquayara.nl
Informatie: info@aquayara.nl
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