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Sport- en recreatiecomplex Wasbeek 
viert haar 30-jarig bestaan!

Zwemmen met lekkers!

Kom je ook op Wasco’s partijtje?

Krokodillen, zeemeerminnen & disco

De hele feestweek zijn we in de sfeer van toen, met de muziek van toen en kun 

je zondag 29 mei zelfs komen zwemmen voor de prijs van toen… omgerekend €1,20!  

Zwemmen maakt hongerig! Deze week staat er na het  

banen zwemmen en de doelgroeples koffie en thee  

met wat lekkers klaar op de zwemzaal. Voor de 

kleintjes is het smullen met poffertjes na het ouder- 

en kindzwemmen op woensdag- of vrijdagochtend.

Op zondag 29 mei vieren we dat Wasbeek en Wasco 

30 jaar zijn geworden! De toegang is op deze dag voor 

de prijs van toen... omgerekend €1,20!

Zondag 29 mei

10:00: Meet en Greet met Wasco. 

11:00: Dansen met Wasco! Wasco opent de kinderdisco.

11:00 - 14:00: We sluiten de feestweek af met een  

spetterende kinderdisco!  

Recreatiezwemmen in de feestweek is éxtra leuk  

omdat er vrijdag, zaterdag en zondag een 7-meter 

lange KROKODILLENSLIDE in ons diepe bad ligt! 

Vrijdag 27 mei 

Recreatiezwemmen van 13:00 - 16:00. ’s Avonds is er 

discozwemmen voor de prijs van toen… omgerekend 

€2,75. Kom je dansen van 19:00 - 21:30?

Zaterdag 28 mei

Recreatiezwemmen van 

13:00 - 16:00 uur. 

FEESTWEEK 
ZWEMBAD 
WASBEEK

ma 23 t/m zo 29 mei 

Heb je ook 

nog kleding, strikken 

of oorbellen van toen 

liggen die gezien mogen 

worden? Voor de

mooiste 90’s outfit 

is er een prijs!

Vier je gezellig met ons mee?

Op 29 mei kun 

je een kijkje achter 

de schermen nemen 

in de machinekamer 

tussen 12:00 en 13:30. 

Inschrijven voor de rond- 

leiding kan bij de receptie! 

Altijd al willen 

zwemmen als een 

echte zeemeermin? Als je 

komt recreatiezwemmen 

op zaterdag kun je mee- 

doen met de zeemeermin

experience! Inschrijven 

kan bij de receptie!


