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Informatie seizoen 2017
Kom naar openluchtzwembad De Sawn Doarpen voor een
frisse duik en voor de verschillende activiteiten!

www.sawndoarpen.nl

In Gytsjerk is nog één van de weinige openluchtzwembaden van Fryslân
te vinden. Het zwembad biedt volop faciliteiten. Wilt u lekker ontspannen
vrij zwemmen of fanatiek baantjes trekken? De Sawn Doarpen heeft een
wedstrijdbad en een familiebad met glijbaan. Met een minimale
watertemperatuur van 24°C is het voor iedereen genieten. Daarnaast zijn
er regelmatig spetterende activiteiten in en rond het zwembad.
Opening van het zwembad | Zaterdag 6 mei
Zaterdag 6 mei wordt het zwembad om 10.00 uur
feestelijk geopend. De toegang is deze dag gratis!
In de week van zaterdag 6 tot zondag 14 mei liggen er
verschillende spelmaterialen in het bad.
Moederdagplons | Zondag 14 mei
Moeders worden deze dag om 14.00 uur uitgedaagd om
samen met hun zoon of dochter een bommetje te maken.
Welke moeder en zoon/dochter maken in totaal het
hoogste bommetje? De winnaars ontvangen een leuke
prijs. Moeders mogen deze dag gratis naar binnen en
krijgen koffie of thee met wat lekkers!
Swim en Fun | 30 mei tot en met 2 juni
Deze week is er elke dag iets te doen in het zwembad.
Elke middag is er een leuke activiteit. Of op het droge of
in het zwembad. Wat we precies gaan doen blijft een
verrassing. Op de dag zelf wordt dit bekend gemaakt.
Vaderdagplons | Zondag 18 juni
Ook de vaders worden om 14.00 uitgedaagd om een
bommetje te maken. Welke vader en zoon/dochter
maken in totaal het hoogste bommetje. De winnaars
ontvangen een leuke prijs. Vaders mogen deze dag gratis
naar binnen en krijgen koffie of thee met wat lekkers!

Zwemvierdaagse |
dinsdag 27 juni t/m vrijdag 30 juni
Kom iedere avond 10, 20 of 40 baantjes
zwemmen voor de zwemvierdaagse. Dat kan
tussen 18.00 en 19.30 uur. De hele avond is
het bad gesloten voor recreatief zwemmen.
Wedstrijd buikglijden | Woensdag 26 juli
Wedstrijd buikglijden op de zonneweide. De start is om
13.30 uur. Inschrijven kan ter plekke.
Zwemloop voor jong en oud |
Woensdag 6 september
Om 17.00 uur begint de jeugd met 200 meter zwemmen
en 2 kilometer hardlopen. De senioren starten om
19.00 uur met 500 meter zwemmen en 5 kilometer
hardlopen. Er is ook een estafettevorm.
Opgeven kan tot 1 september bij het zwembad of via
bullebakjes@chello.nl.
Ontbijtzwemmen | Vrijdag 15 september
Vanaf 7.00 uur sluiten we het seizoen af met onder andere
ochtendgymnastiek, koffie en iets lekkers.
Dit is een greep uit de activiteiten van het zwemseizoen 2017.
Alle actuele informatie over de activiteiten is te vinden op
www.sawndoarpen.nl.
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LOS op maandag
LOS staat voor Leren, Ontspannen en
Sport & Spel en wordt elke maandag
georganiseerd in zwembad De Sawn
doarpen. Vanaf dit seizoen kunnen
kinderen zich elke maandagmiddag van
14.30 tot 16.00 uur vermaken in
het buitenbad. Er worden leuke
activiteiten georganiseerd, kinderen
kunnen iets nieuws leren en mogen
natuurlijk vrij zwemmen! Tijdens LOS op
maandag is het de gewoonte dat er
badpersoneel aanwezig is en krijgen de
kinderen fruit en wat drinken.
Seniorfit
Wat ook nieuw is dit seizoen is Seniorfit.
Seniorfit is zeer geschikt voor mensen
die hun conditie willen verbeteren en de
bewegelijkheid van gewrichten willen
behouden en verbeteren. Op donderdag
ochtend kunnen mensen deelnemen
aan een fitnessprogramma, waarbij
verschillende bewegingsvormen worden
aangeboden. Er zijn geen extra kosten
aan verbonden en het is op ieder tijdstip
uit te voeren.

Openingstijden recreatief zwemmen
6 mei t/m

24 juli t/m

23 juli

3 september

07.00 – 10.30 uur
maandag t/m vrijdag

14.30 – 18.00 uur
10.00 – 16.00 uur*

17 september
07.00 – 10.30 uur

09.30 – 20.00 uur**

18.30 – 20.00 uur
zaterdag en zondag

4 september t/m

14.30 – 18.00 uur
18.30 – 20.00 uur

10.00 – 16.00 uur*

10.00 – 16.00 uur*

* Bij warm weer en drukte tot 17.00 uur geopend.
** 	van 09.30 - 10.30 uur ligt er een scheidingslijn in het diepe bassin om baantjes zwemmers
de ruimte te geven.

Kom zaterdag 6 mei gratis zwemmen!
Het kleuterbad is alleen open bij mooi weer. De actuele openingstijden kunt u
altijd vinden op www.sawndoarpen.nl. Ook alle informatie over de activiteiten is
hier te vinden.
Tarieven De Sawn Doarpen
Kinderen t/m 2 jaar

gratis

Enkel bad

€ 4,-

10 badenkaart**

€ 35,-

Abonnement**

€ 75,-

Gezinsabonnement*

€ 210,-

Zwempas

€ 5,-

*	Een gezinsabonnement is geldig voor ouders
en kinderen tot 18 jaar uit één gezin.
** 	Voor een 10-badenkaart of een abonnement
heeft u een zwempas nodig, deze is
persoonsgebonden.

Voor niet abonnementhouders wordt er een kleine bijdrage gevraagd per activiteit.
De kosten verschillen en zijn terug te vinden op de website.

SWIM! Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen
Deze stichting spant zich in om sluiting van het openluchtzwembad
in Gytsjerk te voorkomen. Dit doen zij door het inzamelen van geld
en de inzet van vrijwilligers. Wilt u het zwembad sponsoren of steunen?
Kijk dan eens op www.laattrynwaldenzwemmen.nl of op onze Facebookpagina.

www.sawndoarpen.nl
De Sawn Doarpen | Rinia van Nautaweg 57a | Gytsjerk | 058-256 23 33.

