tarieven

bezoekers

Zwembad
Openluchtbaden en overdekte baden (juli en augustus)
11 beurtenkaart
50m-bad en recreatiebad (tarief 1)
11 beurtenkaart
60 beurtenkaart
120 beurtenkaart
50m-bad (tarief 2)
11 beurtenkaart
60 beurtenkaart
120 beurtenkaart
Whirlpool (muntinworp)
Stoomhut (muntinworp)

-12jr
€ 2,80
€ 28
€ 2,80
€ 28
€ 140
€ 280
€2
€ 20
€ 100
€ 200
€1
€1

+12jr
€ 4,5
€ 45
€ 3,50
€ 35
€ 175
€ 350
€ 2,50
€ 25
€ 125
€ 250
€1
€1

+65jr
€ 3,20
€ 32
€ 2,80
€ 28
€ 140
€ 280
€2
€ 20
€ 100
€ 200
€1
€1

Er worden geen beurtenkaarten aangemaakt bij lange wachtrijen aan de kassa.
Een beurtenkaart is 3 jaar geldig.
Kinderen tot en met 3 jaar zwemmen gratis.

Openingsuren
50m-en recreatiebad
enkel 50m-bad
maandag
16-18.30 uur
11.30-13.30 uur + 18.30-22 uur
dinsdag
16-18.30 uur 7.30-9 uur + 11.30-13.30 uur + 18.30-22 uur
woensdag
12-18.30 uur
7.30-9 uur + 11.30-12 uur + 18.30-22 uur
donderdag
16-18.30 uur 7.30-9 uur + 11.30-13.30 uur + 18.30-22 uur
vrijdag
16-18.30 uur
7.30-16 uur
zaterdag
13.30-18.30 uur
–
zondag+feestdag
10-18.30 uur
8-9.30 uur
· Op dinsdag & donderdag: Sixty Fit zwemmen: voorbehouden banen voor 60+: 15-16 uur
· Op vrijdag doorlopend open: 7.30-18.30 uur
Openingsuren tijdens juli en augustus
· 50m-bad buiten: 8.30-10 uur
· buitenbaden en recreatie binnen: 10-20 uur
· 50m-bad binnen: 10-17 uur
Openingsuren tijdens korte schoolvakanties
· 50m-bad en recreatiebad: 10-18.30 uur
De kledij kan opgeborgen worden in lockers, hiervoor is een munstuk van € 1,00 nodig.
Laatste ingang: half uur voor aangeduid einduur.
Voor meer info, zie folder ‘binnen- en buitenzwembad’.

Sporthal
3/3 zaal
2/3 zaal
1/3 zaal
Parketzaal
Individuele kleedkamer/douche
Groepskleedkamer
Sauna
Curvebowl (excl. huur zaal)
Fitness

Buitenterreinen

Oriëntatielopen
Mountainbike
Tennisterrein
Tennisterrein (10 beurtenkaart)
Kunstgrasterrein (excl verlichting)
Verlichting
Kubb
Padel (inclusief rackets)
Skeelerpiste
Laagtouwenparcours
Skateramps
Verharde sportzone
Streetbasketterrein
Stormpiste
Outdoor-fitness
Beachvolleyzone**
Beachvoetbalzone**

tarief
€ 30/uur
€ 20/uur
€ 10/uur
€ 10/uur
€ 2/persoon
€ 7,50/uur
€ 3,5/persoon/uur
€ 10/uur/set
€ 3,5/persoon/uur

** inbegrepen in toegang tijdens juli en augustus

€ 3/persoon
€ 4/uur
€ 6/uur
€ 54/kaart
€ 25/uur
€ 5/uur
€ 2/uur
€ 10/uur
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

Voor meer info in verband met accommodatie of openingsuren, zie
folder ‘sporthal en openluchtterreinen’.

Sportdagen

Op zoek naar een leuke plek om samen met je familie, vrienden, collega’s een dagje te komen
sporten? In de folder ‘sportdagen voor groepen’ kom je meer te weten.
Voor meer info, contacteer ons gerust!
Sluitingsdagen Sportcentrum Puyenbroeck: · 1 & 2 januari 		· Pasen en Paasmaandag
· 25 & 26 december		· 24 & 31 december vanaf 12 uur
www.puyenbroeck.be •
provinciaal domein Puyenbroeck
provinciaal sportcentrum Puyenbroeck

Lessenreeksen voor kinderen
3 reeksen per jaar
Baby- en peuterzwemmen:
babyzwemmen enkel mogelijk op zaterdag • peuterzwemmen mogelijk op woensdag en zaterdag
Prijs: € 50/reeks (inschrijven verplicht)
Zwemschool 10 deelnemers:
op woensdag of zaterdag
Prijs: € 50/reeks (inschrijven verplicht)
Zwemschool 4 deelnemers:
op donderdag
Prijs: € 150/reeks (inschrijven verplicht)

Lessenreeksen voor volwassenen
Start-to-swim: zwem in 10 weken van 0 naar 25 meter
Wanneer: donderdagavond (3 reeksen per jaar)
Prijs: € 70/reeks (= 10 lessen) (inschrijven verplicht)
Conditiezwemmen: verbeter je conditie, techniek en afstand (voor de betere zwemmer)
Wanneer: elke maandag- en/of donderdagavond (3 reeksen per jaar)
Prijs: € 70/reeks (= 20 lessen) of € 35/reeks (= 10 lessen) (inschrijven verplicht)
Crawlzwemmen: aanleren van de juiste techniek
Wanneer: elke maandag- en/of donderdagavond (3 reeksen per jaar)
Prijs: € 70/reeks (= 20 lessen) of € 35/reeks (= 10 lessen) (inschrijven verplicht)
Aquafitness: maakt deel uit van ‘Sport Overdag’ (ook activiteiten in Zaffelare inbegrepen)
Wanneer: elke woensdagvoormiddag 10-11 uur
Prijs: € 25/10 beurten + 1 gratis initiatieles

Op eigen initiatief
Sixty Fit zwemmen: voorbehouden banen voor 60+ers om op eigen tempo te zwemmen
Wanneer: op dinsdag en donderdag van 15 tot 16 uur
Prijs: € 2 of abonnement tarief 2
Aquajogging: tijdens het publiekzwemmen (tot 18.30 uur)
Gratis materiaal en trainingschema’s beschikbaar in het zwembad
De lessen gaan niet door tijdens vakanties en op feestdagen.
Voor meer informatie omtrent deze activiteiten kan je terecht onderaan deze pagina of
raadpleeg de diverse folders.

Provinciaal Sportcentrum Puyenbroeck
Puidonkdreef 1, 9185 Wachtebeke
sporthal tel. 09 342 42 50 · zwembad tel. 09 342 42 60
sport.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
www.puyenbroeck.be

