ROOSTER ZWEMBAD REESHOF
Geldig van 20-08-2018 t/m 07-07-2019

OPENINGSTIJDEN

Receptie bereikbaar

Maandag

Dinsdag

07.00 - 13.00

07.00 - 13.00

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

07.00 - 14.00

08.30 - 16.30

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

12.00-14.00

10.30-16.30

Zondag

07.00 - 13.00

07.00 - 13.00

07.00 - 13.00

14.30 - 18.15

13.00 - 18.15

14.30 - 18.15

14.30 - 18.00

18.45 - 21.00

18.45 - 21.00

18.45 - 21.00

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
14.30-18.00

14.30-18.00

Spettertijd

07.00-13.00

07.00-13.00

07.00-13.00

07.00-13.00

07.00-13.00

Aqua-Kids

14.45 - 15.45

RECREATIEF ZWEMMEN

Algemeen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

07.00-13.00

07.00-13.00

07.00-13.00

07.00-13.00

07.00-13.00

07.00 - 08.30

16.00-21.00

19.00-21.00

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

09.00-09.45

19.30-20.15

09.45-10.30

20.15-21.00

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Babyzwemmen 2 mnd tot 10

08.30-09.00

08.30-09.00

Babyzwemmen 10 tot 22 mnd

09.00-09.30

09.00-09.30

Peuterzwemmen 22 mnd
tot 3 jaar

09.30-10.00

09.30-10.00

Peuterzwemmen 3 tot 4 jaar

10.00-10.30

10.00-10.30

Doorstroomles

10.30-11.00

BANENZWEMMEN

16.00-21.00

AQUA-FITNESS

Maandag

Dinsdag

Aqua-Aerobic
Aqua-Varia

19.15-20.00

Aqua-Trim
Aqua-Bootcamp
AQUA-VITAAL

19.15-20.00
20.00-20.45

Maandag

20.00-20.45

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Aqua-Aerobic

10.00-10.30

13.00-13.30

10.00-10.30

Aqua-Jogging

10.30-11.00

13.30-14.00

10.30-11.00

Woensdag

Donderdag

ZWEMLES VOOR KINDEREN

Zwem-ABC

Maandag

Dinsdag

15.00-18.00

15.00 - 18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

Oefenuurtje

08.30-11.30
11.00-12.00

Zwemles volwassenen

18.15-19.00

Alle genoemde tijden en overige informatie zijn onder voorbehoud. Het is mogelijk dat dit gedurende het seizoen wordt aangepast. De huisregels zijn van toepassing.
Aanwijzingen van de lifeguards dienen ten allen tijden te worden opgevolgd.

NIEUW

POWERSWIM
Vanaf januari 2019 gaat er weer een
exclusieve reeks POWERSWIM van
start. Dit is een gevarieerd programma waarbij 10 weken lang wordt
gewerkt aan zwemtechniek en het
opbouwen van conditie en kracht.

AQUA-BOOTCAMP
Actie, snelheid, conditie, kracht
én samenwerking komen op een
uitdagende wijze samen in en rond
het zwembad. Een totale work-out
voor echte doorzetters.

AQUA-KIDS
Wedstrijdjes, sport en spel in het water
en vooral plezier! Met elke week iets
nieuws zoals snorkelen, watervoetbal, plankspringen, aqua-ﬁt. Het is de
leukste combinatie van conditie en lol
maken voor kinderen die graag zwemmen en zwemdiploma A hebben.

VAKANTIES EN FEESTDAGEN
Check onze website
www.sportintilburg.nl
voor meer informatie over
aangepaste openingstijden,
tarieven en activiteiten.
CONTACT
Heereveldendreef 8-10
5043 EX Tilburg
013 - 532 58 58

sportintilburg.nl

Zwembad Reeshof
EEN LEVEN LANG ZWEMMEN!
RECREATIEF ZWEMMEN

SPETTERTIJD

NIEUW

Lekker zwemmen en spetteren met je
jonge kinderen. In Zwembad Reeshof
wordt het baby-peuterbad tijdens rustige
uren speciaal ingericht voor ‘Spettertijd’. Het is goed voor watergewenning
én voor de band tussen ouder en kind.
Kom dus ontspannen met je kinderen
spelen en spetteren. Spettertijd is alleen
toegankelijk voor kinderen met één of
meerdere begeleiders (18+).

Waterpret voor het hele gezin! Roetsj
van de glijbaan of ontspan in een van de
bubbelbaden. Er liggen regelmatig gave
waterattracties in het bad. Op zaterdag is
er een waterfestijn voor baby’s en peuters.
De bodem gaat omhoog en we geven elk
uur proeflessen waar je met je kindje aan
mee kunt doen. Er ligt dan extra speelgoed en we draaien leuke peuterhits.

Zwangerschapszwemmen

In het water kun je vrijwel alle bewegingen
probleemloos maken. Je voelt je gewichtloos in het water en dat heeft een ontspannen uitwerking op lichaam en geest.
Instromen kan op elk moment tijdens de
zwangerschap.

ZWEMMEN IS GEZOND!

Het verbetert de conditie, maakt (pijnlijke) spieren soepel en is goed voor calorieverbranding. Je voelt je gewichtloos in het water en kunt vrijwel alle bewegingen
probleemloos maken, ideaal voor mensen met een blessure. Kom bij ons zwemmen
en ervaar het zelf.

AQUA-VITAAL

Aqua-Vitaal is speciaal voor mensen
die minder vitaal zijn of moeite hebben
met de Aqua-Fitness lessen. Tijdens de
Aqua-Vitaal lessen staat lekker bewegen
en gezelligheid centraal. Je conditie en
spieren houd je met deze lessen op peil.
Aqua-Aerobic en Aqua-Jogging vallen
onder deze sportieve vrijetijdsbesteding.

AQUA-FITNESS

Aqua-Fitness is speciaal voor mensen
die bewegen in het water echt als een
sport zien. Breng je lichaam in optimale
conditie. Onder begeleiding van een
ervaren instructeur kun je je op opzwepende muziek helemaal uitleven. Onze
lessen Aqua-Bootcamp, Aqua-Aerobic,
Aqua-Varia en Aqua-Trim vallen allemaal
onder Aqua-Fitness.

ZWEMBAD REESHOF

Check onze website www.sportintilburg.nl
voor de actuele openingstijden, tarieven
en activiteiten of blijf op de hoogte via
www.facebook.com/sportcentrumreeshof

Baby- en peuterzwemmen

Heerlijk samen met je baby of peuter
dobberen en spelen in het water? Dat kan
bij Zwembad Reeshof! Tijdens de lessen
raken kinderen op een speelse manier
vertrouwd met het water. Zwemslagen zijn
hier nog niet aan de orde.

Het Zwem-ABC

Tijdens de lessen van het Zwem-ABC leer
je van ervaren instructeurs in groepjes om
(beter) te leren zwemmen. Je kunt bij de
Tilburgse Zwemschool je A-, B- en C-diploma halen. Er zijn bij Zwembad Reeshof ook
speciale zwemlessen voor volwassenen.

Oefenen met je kind is belangrijk. Dit kan
tijdens het oefenuurtje op zaterdag van
11.00 tot 12.00 uur.

sportintilburg.nl

