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GEZOND
ZWEMMEN
· Zwembad De Zijl
· Vijf Meibad
· Zwembad De Vliet
www.leidswater.nl

Verzorgde lessen door gediplomeerde
zweminstructeurs voor senioren, zwangeren
of mensen met een medische indicatie

· Aqua Fit-plus
·	Bewegen in water met
· Zwemmen voor zwangeren medische indicatie
· Zwemmen voor ouderen
· Hart in beweging
·	En meer...

Gezond en ontspannen bewegen in warm water.
Dat kan bij zwembad De Zijl en het Vijf Meibad. Er zijn
verschillende groepslessen voor 50-plussers. Samen
zwemmen is gezellig en het warme water is een weldaad
voor uw spieren. Ook voor mensen met een medische
indicatie en zwangeren zijn er gezonde zwemlessen.
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GEZOND
ZWEMMEN

· Aqua Fit-plus
·	Bewegen in water met
medische indicatie
· Hart in beweging
·	Zwemmen voor zwangeren
·	Zwemmen voor ouderen
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