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Inleiding 

 
We zitten alweer midden in de winter. Laten we hopen dat we een niet al te 

strenge winter krijgen, alhoewel, een Elfstedentocht is stiekem natuurlijk ook 
wel erg leuk. 
Echter of het nu regent, stormt, waait, sneeuwt of de zon schijnt: de 

zwemlessen gaan gewoon door. Het is voor iedere instructeur een uitdaging om 
de kinderen de zwemkunst aan te leren, uiteraard binnen de termijn welke wij 
als Aquayara redelijk vinden om het diploma A te kunnen halen: 66 zwemlessen. 

Deze regeling hanteren we al een aantal jaren. Er zijn uiteraard wel 
voorwaarden aan deze regeling verbonden. Zo gaat de regeling pas lopen als 

een kind de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt. De regeling geldt voor 
zwemlessen van 1 x per week en in een gewone groep van ongeveer 8 
kinderen. Daarnaast mag een kind binnen de 66 (aanwezige zwemlessen bij 1 x 

per week) niet meer dan 6 zwemlessen gemist hebben. Mocht het kind dan nog 
niet in het bezit zijn van een A diploma dan stopt het betalen van de contributie 
voor de ouders gedurende de resterende tijd voor het A diploma. 

Wij hopen de kinderen klaar te stomen binnen deze 66 zwemlessen, maar 
mocht het niet lukken dan is het voor de ouder ook fijn om te weten dat als aan 
de voorwaarden voldaan zijn er geen contributie meer gerekend zal worden.  

 
Naast het A, B en C diploma geven we zwemlessen in de vervolgdiploma’s: 
zwemvaardigheid 1, 2 en 3 en snorkelen 1, 2 en 3. Daarnaast is er een grote 

toeloop op onze vrijdagavond activiteit: Aquafun. Zo groot dat we aan het kijken 
zijn of we nog een extra uur doordeweeks Aquafun kunnen gaan geven. Wat er 
tijdens dit uur allemaal behandeld wordt kunt u verderop in deze uitgave lezen. 

Voor deelname aan Aquafun dienen de kinderen wel in het bezig te zijn van het 
C diploma. 
 

Hopelijk treft u in deze brochure weer de nodige informatie aan. Mocht u iets 
missen dan horen we het graag, u kunt dit dan doorgeven aan 

info@aquayara.nl. Uiteraard kunt u ook altijd nog even op onze website kijken: 
www.aquayara.nl.  
 

Wij wensen u en/of uw kind veel zwemplezier toe de komende tijd! 
 
Met groet, 

 
Joery en Bertine  

http://www.aquayara.nl/
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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 
- Aquafun 

- Aquapower/ Aquarobics  
- Banenzwemmen  

   

 
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 

- Baby-, peuter- en kleuterzwemmen 
- Zwemles voor Volwassenen 
- Aquarobics  
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Even voorstellen: juf Simone 
 
 
Hai hallo allemaal, 
 
Ik ben juf Simone ik ben 22 jaar 
en geef sinds augustus zwemles 
bij Aquayara. Ik heb 2 grote 
zussen, een papa en mama, 2 
hele lieve nichtjes en een stoere 
neef en een hele leuke vriend. 
Zal ik jullie eens een verhaal 
vertellen? 
 
 
 
Er was eens een meisje dat zwemmen verschrikkelijk vond. Als baby begon zij 
al te huilen zodra ze met haar moeder naar het zwembad ging. Ze wilde 
helemaal niet zwemmen, maar moest het toch leren want zwemmen is heel 
belangrijk. Het meisje haalde haar A en B diploma en kon toen gezellig met 
vriendinnetjes naar het disco zwemmen of naar de Eemhof. 
 
Het meisje werd ouder en wilde gymjuf worden. Hiervoor moest zij naar de ALO 
in Amsterdam. Op de ALO krijgen de studenten ook zwemles en worden zij 
opgeleid tot zwemleraar. Het meisje vond het heel moeilijk, maar ging elke week 
hard oefenen om het zwemmen goed te doen. Zij begon het steeds leuker te 
vinden en het zwemmen ging ook beter. Het meisje haalde haar zwemlicentie 
en mocht zwemjuf worden.  
Eerst heeft zij in een ander zwembad gewerkt, maar omdat zij nog op school zat 
kon zij weinig lesgeven.  
 
Nu werkt het meisje bij aquayara als zwemjuf en vanaf januari is zij ook een 
echte gym juf!!  
 
Tot in het zwembad weer! 
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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 A, B, C diploma 

- Zwemles voor volwassenen 
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Even voorstellen: juf Selma 
 
Hallo allemaal! 

Mijn naam is Selma. Ik heb net mijn opleiding tot zweminstructrice afgerond en 
mag nu lesgeven bij Aquayara in Lelystad. Dit doe ik meestal alleen en soms 
samen met meester Joery.  

 
Ik vind het heel leuk om kinderen te leren zwemmen omdat zij van nature blij 
en nieuwsgierig zijn. Hierdoor is lesgeven nooit saai, maar juist heel leuk en 

afwisselend. In het begin ben ik veel met de kinderen in het water. Dit is erg 
belangrijk voor het vertrouwen en de veiligheid. En omdat kinderen zo eerlijk en 
spontaan reageren, leer ik ook veel van hen en ga ik steeds een beetje beter 

lesgeven.  
 
Toen ik op de Basisschool zat ging ik ook naar zwemles. Ik vond het erg fijn in 

het water en had al snel mijn diploma’s. Daarna wilde ik graag schoonspringen, 
maar dan zou ik naar een ander zwembad moeten en dat was te ver rijden. Dus 

ging ik op wedstrijdzwemmen. Daarvoor moest ik een paar keer in de week om 
07:00 uur ’s ochtends in het zwembad zijn om te trainen. En daarna naar 
school. In het weekend had ik dan vaak wedstrijden. Dat was best wel druk. Na 

twee jaar ben ik met zwemmen gestopt en ging ik op paardrijles. 
 
Inmiddels ben ik getrouwd en moeder van een zoon 

van negen jaar. Net als jullie heeft ook hij bij 
Aquayara leren zwemmen en zijn diploma’s behaald.  
 

Naast het lesgeven doe ik graag aan Yoga en Chi 
Kung. En onze huisdieren zijn twee cavia’s: Madelief 
en Fleur.  

Af en toe vind ik het leuk om nieuwe recepten uit te 
proberen en regelmatig bak ik iets lekkers zoals 
speltpannenkoeken, brownies of taart. Maar mijn 

eigengemaakte pizza is favoriet bij de vriendjes van 
mijn zoon, die wel eens bij ons blijven eten. 
 

Ik wens alle kinderen heel veel zwemplezier en tot 
ziens in het zwembad! 

 
Juf Selma 
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Algemene informatie/huisregels 
 

Eind oktober 2014 heeft u van ons een email ontvangen met algemene 
informatie met betrekking tot de zwemlessen. Hierbij willen wij nogmaals uw 
aandacht vragen voor het volgende. 

 

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 zullen er strenger op 

gaan letten dat de kinderen dit niet hebben 
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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 
met de schoentjes buiten de kleedkamers of het bad komen zoals in de 
wachtruimtes of zelfs buiten het gebouw. Hierdoor worden de overschoentjes 

uiteraard vies en kunnen niet meer gebruikt worden in de kleedkamers. Uw 
aandacht hiervoor s.v.p. De schoentjes zijn voor €0,20 te koop in de automaten 
voor de kleedkamers in verschillende baden en aan de balie in Almere Tussen 

de Vaarten. 
 
Medailles 
 
Vorig jaar zijn we gestart met het uitdelen van bronzen, zilveren en gouden 
medailles. Na het afzwemmen voor het A, B en C diploma krijgt uw 

zoon/dochter zo’n super medaille bij het diploma. Verzamel ze alle drie! 
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Zwemtips 
 

 Voor jongens raden wij het af om gebruik te maken van de surfbroeken. 
  Deze shorts hebben vaak lange pijpen en dit verhinderd het juist aanleren 
 van de beenslag.  

 

 Voor meisjes raden wij een bikini aan i.v.m. het toiletbezoek. 

 

 Surfschoenen tijdens het kledingzwemmen zijn af te raden. Deze hebben 
vaak een hele gladde onderkant. Wij adviseren om de ouderwetse 

waterschoentjes te gebruiken. Deze kunt u ook via de receptie 
aanschaffen.  

 

 Voor meisjes is het handig om een staart en een clipje in het haar te doen 
zodat het haar niet in het gezicht hangt.  

 

 Voor iedereen: sieraden af voordat de zwemles begint!  
 

 Geef bij het kledingzwemmen altijd een plastic tasje aan uw kind mee. Dit 

voorkomt het zoekraken van kleding.  
 

 Zwemkleding dient altijd met lauw water, zonder zeep uitgespoeld te  
worden. Zeep en shampoo hebben invloed op de elasticiteit van de 
zwemkleding. 

 Het gebruik van leggings, pyjamabroeken en spijkerbroeken is tijdens het 
kledingzwemmen verboden. 

 Het gebruik van vaseline bij kinderen met een huidprobleem is aan te 
raden. Vaseline laat geen water door en beschermd hierdoor de huid. 

  Het zwemmen met een volle maag is ernstig af te raden! Geef uw kind 

iets lichts te eten voor de zwemles.  
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Kledingvoorschriften 
 
Tijdens de selectielessen van het A,B,C en zwemvaardigheidsdiploma dienen alle 
kinderen met kleding aan te zwemmen. Daarnaast hebben wij nog extra 

momenten om het zwemmen met kleding te oefenen.  
 

Juiste kleding niveau 1, 2, 3 van het A diploma: T-shirt. 

Juiste kleding niveau 4, 5, A, B en zwemvaardigheid: Shirt met lange 
mouwen, lange broek (geen spijkerbroek of legging), waterschoenen. 

 

 
 

 
C diploma: Zie boven maar dan met regenjas! 
 

 
 

 

Extra rondes met kleding aan zwemmen voor alle niveaus:  

zondag 15 tot en met zaterdag 21 februari 2015. 
 

 
Extra rondes met kleding aan zwemmen voor niveau 5, B, C en 
zwemvaardigheid  

zaterdag 24 januari tot en met vrijdag 30 januari.  
zaterdag 21 maart tot en met vrijdag 27 maart.  
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Aquafun 
 
De naam van deze zwemactiviteit verraadt het al ‘Waterpret’. Voor kinderen met 

een C-diploma die nog niet genoeg waterpret hebben gehad, geven wij op de 
vrijdagavond Aquafun! Deze zwemactiviteit is geschikt voor zowel jongens als 
meisjes die in het bezit zijn van het ABC.  

 
Bij Aquafun wordt er in een cyclus van zes weken verschillende activiteiten 
aangeboden. De activiteiten die gedaan worden zijn:  

 
- Waterpolo 
- Snorkelen 

- Reddendzwemmen 
- Wedstrijdzwemmen 
- Estafette 

- Survival 
 

Bij elk van deze onderdelen wordt er gewerkt aan de conditie. Het is dus een 
echt sportuurtje. De les voor de kerstvakantie en de zomervakantie is er 
discozwemmen. De kosten voor deze activiteit bedragen €24,50.  

 
Aquafun wordt gegeven op de vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 in Almere 
Tussen de Vaarten. Omdat er voor deze activiteit veel interesse is, zijn wij aan 

het kijken of er een mogelijkheid is om deze activiteit ook op een andere 
doordeweekse dag aan te bieden. Een proefles is in overleg altijd mogelijk! 
Indien u uw dochter of zoon wilt opgeven kan dat via info@aquayara.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@aquayara.nl
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Zwemvaardigheid 
 

Sommige kinderen willen na het behalen van hun zwemdiploma C nog verder 
met het bepalen van een vervolgdiploma. Hier zijn bij Aquayara verschillende 
mogelijkheden voor zoals zwemvaardigheid en snorkelen.   

 
Vaardigheden Zwemvaardigheid diploma 
Tijdens de lessen zwemvaardigheid wordt er veel gebruik gemaakt van diverse 

materialen: een bal, het zeil, pilon, flexibeam, plastic tassen etc. Dit maakt het 
zwemdiploma erg divers en daardoor ook erg leuk. Tijdens de lessen mag je bij 
de onderdelen waar geen kleding gedragen wordt een zwembrilletje dragen. 

Tijdens een conditieles of bij het aanleren van de keerpunten moet je heel veel 
je ogen onder water open doen en dan is een brilletje erg prettig. Het brilletje 
moet weer af als je oefeningen met de bal gaat doen. Dit om te voorkomen dat 

er een bal op je brilletje terecht komt.  
 

Er komen nieuwe slagen aan bod zoals vlinderslag, samengestelde rugslag en 
daarnaast de keerpunten. Onderdeel wedstrijdzwemmen: De crawlslagen 
worden verbeterd en er wordt een echte wedstrijdademhaling aangeleerd.  

Onderdeel balvaardigheid: hier leer je gooien en vangen en zwemmen met de 
bal. Onderdeel survival: nu moet je met kleding aan door het gat gaan 
zwemmen of elkaar helpen uit het water te klimmen (redden). 

Onderwateroriëntatie: waarbij je een weg onder water zoekt door het zwemmen 
van pilon naar pilon op 2 meter diepte en je leert een koprol achterover te 
maken.  

 
De zwemlessen voor het diploma ” Zwemvaardigheid” vinden alleen plaats in 
Almere Tussen de Vaarten of in Lelystad. De lessen duren steeds 1 uur in plaats 

van de gebruikelijke 45 minuten die je gewend bent bij de zwemlessen voor het 
A, B en C diploma. De kosten voor deze zwemactiviteit bedragen €43,50 per 
maand. 
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Snorkelen 1,2,3 
 
Bij voldoende aanmeldingen bieden wij in de schoolvakanties een snorkelcursus 

aan in het zwembad in Almere Tussen de Vaarten. De kinderen (in het bezit van 
een C diploma) kunnen hierbij in een week hun snorkeldiploma 1,2 of 3 halen. 
Bij de snorkelcursus leer je door middel van verschillende hulpmiddelen (naast 

je eigen snorkeluitrusting) zoals opduikmateriaal, de praatstok, gewichten en 
verankeringsmaterialen alles over het snorkelen. Je leert verschillende sprongen 
om met je uitrusting te water te gaan, hoe je je moet voortbewegen met 

zwemvliezen op en onder water, hoe je onder hoepels en andere attributen 
moet zwemmen, hoe je spullen kunt opduiken etc.  
 

 
 

 
Voor deze cursus hebben wij een voorinschrijving voor geïnteresseerden. Zodra 

er een cursus gaat starten, kunnen wij contact met u opnemen. Via deze 
voorinschrijving kunnen wij ook contact met u opnemen als uw kind niet meer 
bij ons zwemt. Heeft u interesse? Geef dan de naam en geboortedatum van uw 

zoon/dochter en een emailadres door via info@aquayara.nl of aan de balie in 
Tussen de Vaarten. 
 

  
 

 
 
 

mailto:info@aquayara.nl
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Vacatures 
 
Voor de vestigingen in Lelystad en Almere Tussen de Vaarten zijn we op zoek 

naar enthousiaste lesgevers in het bezit van Zwemleider A of het diploma 
Zwemonderwijzer, bij voorkeur in het bezit 
van een EHBO of BHV diploma en minimaal 1 jaar ervaring. 

  
We zijn op zoek naar zwemonderwijzers voor alle dagen van de week. Kom jij 
ons enthousiaste team versterken? 

  
  
Reacties graag naar: info@aquayara.nl  

 
 
 

 
 
 

mailto:info@aquayara.nl
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Belangrijke data 
 

Selectie-, proef- en afzwemmen januari/februari/maart/april. 
Selectiezwemmen C diploma en zwemvaardigheid: vanaf 24 januari t/m 30 
januari, proefzwemmen zaterdag 31 januari, afzwemmen zondag 8 februari. 

Selectiezwemmen B  diploma: 31 januari t/m 6 februari, proefzwemmen in de 
week van 9 februari t/m 13 februari, afzwemmen zondag 15 februari. 
Selectiezwemmen A diploma: 7 februari t/m 13 februari, proefzwemmen in de 

week van 14 februari t/m 18 februari, afzwemmen 22 februari of bij de cursus 1 
maart. 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Selectiezwemmen C diploma: vanaf 21 maart t/m 27 maart, proefzwemmen 28 
maart, afzwemmen zondag 29 maart. 
Selectiezwemmen B diploma: vanaf 13 april t/m 18 april, proefzwemmen in de 

week van 20 april t/m 24 april, afzwemmen 25 april. 
Selectiezwemmen A diploma: vanaf 11 april t/m 17 april, proefzwemmen vanaf 
20 april t/m 24 april, afzwemmen zondag 26 april.   

 
Tijdens de selectielessen dienen alle kinderen de correcte kleding te 
dragen! Zie pagina 11 voor meer informatie. 

 

Snelcursus B en C diploma 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Data snelcursus B: 10, 17 ,24, 31 januari, 7, 14 februari. 
Proefzwemmen 21 februari, afzwemmen 1 maart. 
 

Data snelcursus C: 10, 17, 24, 31 januari, 7, 14, 21 februari, 7 maart. 
Proefzwemmen in de week van 9 t/m 13 maart, afzwemmen 15 maart.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data snelcursus B: 7, 14, 21, 28 maart, 11, 18 april. 
Proefzwemmen in de week van 20 t/m 24 april, afzwemmen 25 april. 
 

Data snelcursus C: 14, 21, 28 maart, 11, 18, 25 april, 2, 16 mei.  
Proefzwemmen in de week van 18 t/m 22 mei, afzwemmen 24 mei. 
 

 
Informatie of aanmelden voor de snelcursus: info@aquayara.nl of tijdens 1 
van onze telefonische spreekuren. 

mailto:info@aquayara.nl
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Vakanties en feestdagen 2015  
(zwemschool gesloten voor reguliere 
lessen) 
 
Kerstvakantie: 22 december t/m zondag 4 januari 2015 
Krokusvakantie: 23 februari t/m zondag 1 maart 2015 
Goede Vrijdag en Paasdagen: 3 t/m 6 april 2015 
Koningsdag: 27 april 2015 
Meivakantie: 4 mei t/m 10 mei 2015 
Hemelvaartsdag: donderdag 14 mei (wel geopend) 
Pinksteren: zondag 24 en maandag 25 mei 2015 
Zomervakantie: maandag 20 juli tot en met zondag 9 augustus 2015 
Zomerrooster: in de periode van 6 t/m 19 juli en 10 t/m 16 augustus 
 
 

Oefenmomenten   

 
Er worden geregeld oefenmomenten georganiseerd voor ouder en kind. Zo kunt 

u met uw zoon/dochter een uur lang komen oefenen op aangewezen 
momenten. De kosten hiervan zijn € 5,00 voor ouder en kind samen. Informatie 
hierover wordt via de mail verstuurd.  

Data oefenmomenten begin 2015 voor alle niveaus: zondag 11, 18 en 25 
januari. En op zondag  8, 15 en 22 maart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

18 
 

Receptie Aquayara Tussen de Vaarten 
 
Openingstijden 
Maandag, dinsdag en donderdag: 15.00 - 18.30 uur  
Woensdag en vrijdag   : 09.00 - 18.30 uur  

Zaterdag    : 09.00 - 12.30 uur  
 
Tijdens de openingstijden van de receptie in Tussen de Vaarten zijn wij voor alle 

vestigingen telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 036-5409237.  
 
Bij de receptie in Tussen de Vaarten kunt u 

terecht voor vragen, opmerkingen, 
inschrijvingen. Daarnaast kunt u hier ook 
wat drinken of wat lekkers kopen. Er 

worden ook waterschoentjes verkocht a     
€ 5,00 per paar. 
 
 
 

 
Inschrijven voor een van de activiteiten van zwemschool Aquayara: 
www.aquayara.nl.  

 
 

Website 
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 

kunnen u dan zo snel mogelijk helpen. 
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Facebook 

 

 

Heeft u onze Facebookpagina al geliked?  

 
 
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! 

 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/zwemschoolaquayara
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Adresgegevens 

 
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 

 

www.aquayara.nl/info@aquayara.nl/ 
www.facebook.com/zwemschoolaquayara 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.aquayara.nl/
mailto:info@aquayara.nl

