OPENINGSUREN
TARIEVEN
NUTTIGE INFO
ZWEMLESSEN
GROEPSLESSEN

openingsuren
PUBLIEK ZWEMMEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

07.00 - 09.00 uur
07.00 - 09.00 uur
07.00 - 09.00 uur
07.00 - 09.00 uur
07.00 - 09.00 uur
08.00 - 11.30 uur
08.00 - 12.00 uur

11.30 - 13.30 uur
11.30 - 13.30 uur
11.30 - 15.30 uur
11.30 - 13.30 uur
11.30 - 13.30 uur
11.30 - 17.00 uur

15.30 - 20.30 uur

15.30 - 20.00 uur
15.30 - 22.30 uur

PUBLIEK ZWEMMEN TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

09.00 - 20.30 uur
09.00 - 20.30 uur
09.00 - 20.30 uur
09.00 - 22.30 uur
09.00 - 22.30 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 13.00 uur

BAANTJESZWEMMEN

Tijdens de openingsuren voor publiek zwemmen reserveren we twee banen voor het baantjeszwemmen,
uitgezonderd op woensdag en zaterdag tussen 13.30 en 16.30 uur.

SPEELZWEMMEN

Woensdag en zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.

SFEERZWEMMEN

Donderdag van 20.30 tot 22.30 uur.

VROUWENZWEMMEN

Woensdag van 09.00 tot 10.30 uur, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties.

REVALIDATIE - PERSONEN MET EEN HANDICAP - SENIOREN - BOV
Donderdag van 09.00 tot 10.30 uur, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties.

(bewegen op verwijzing)

tarieven
OMSCHRIJVING

TARIEF A

TARIEF B

Kinderen tot en met 3 jaar
Begeleider van een persoon met een handicap
Jongeren van 4 tot en met 17 jaar
Senioren vanaf 66 jaar
Studenten op vertoon van hun studentenkaart
Personen met een handicap (tip: vraag je European Disability Card aan)
Volwassenen van 18 tot en met 65 jaar
12 beurtenkaart voor jongeren van 4 tot en met 17 jaar, senioren,
studenten en personen met een handicap
12 beurtenkaart voor volwassenen van 18 tot en met 65 jaar
Jaarabonnement voor jongeren van 4 tot en met 17 jaar, senioren,
studenten en personen met een handicap
Jaarabonnement voor volwassenen van 18 tot en met 65 jaar

gratis
gratis
2 euro
2 euro
2 euro
2 euro
3 euro
20 euro

gratis
gratis
4 euro
4 euro
4 euro
4 euro
6 euro
40 euro

30 euro
100 euro

60 euro
200 euro

150 euro

300 euro

TARIEF A= inwoners van Mortsel, Hove, Borsbeek, Edegem
TARIEF B= inwoners van andere gemeenten
•
•
•
•
•

1 zwembeurt is 2 uur zwemmen inclusief omkleedtijd.
Je kan tot sluitingstijd zwemmen.
Je kan binnen tot 30 minuten voor sluitingstijd.
Met een 12 beurtenkaart betaal je 10 zwembeurten en krijg je er 2 gratis.
Met deze kaart hoef je ook niet aan te schuiven aan de kassa.
Er bestaan aparte tarieven voor clubs, scholen en bedrijven.

GROEPEN
•

Als je met 15 personen of meer wil komen zwemmen, moet je reserveren via denbessem@mortsel.be.

DEN BESSEM CASHVRIJ

Lokaal bestuur Mortsel werkt volledig cashvrij!
Ook in het zwembad kan je alleen met je bankkaart betalen:
• Indien de kassa gesloten is, dan kan je een ticket kopen aan de betaalkiosk.
• Abonnementen en beurtenkaarten koop je aan de kassa.
• De lockerkasten werken met codes.

nuttige info
ZWEMKLEDIJ
•
•

Voor de heren een aanspannende zwembroek of zwemshort duidelijk boven de knie.
Voor de dames een badpak of bikini.

BEREIKBAARHEID
•
•
•

Openbaar vervoer: kom met de tram, bus of trein.
Fiets: er zijn fietsenstallingen aan het zwembad.
Wagen: parkeren doe je in de parking onder het Stadsplein.

INKOMHAL
•
•

Wachtruimte met automaten met warme en koude dranken, gezonde snacks en een betaalkiosk.
Sanitaire voorzieningen.

GROOT BAD
•
•
•
•

25 x 14,5 meter;
6 banen;
Diepte van 1,10 tot 2 meter;
Temperatuur van 26 à 27 graden.

KLEIN BAD
•
•
•

12,5 x 7 meter;
Beweegbare bodem zodat bodem kan ingesteld worden tussen 40 cm en 1,40 meter;
Temperatuur van 28 à 29 graden.

ZWEMLESSEN
•

Tijdens de publieke openingsuren worden geen betaalde privézwemlessen toegelaten.

INTEGRAAL TOEGANKELIJK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkeerplaatsen voor personen met een handicap.
Inkom met schuifdeur.
Berging voor uw rolstoelen, krukken of rollator.
Den Bessem heeft rolstoel, krukken en rollator voor in het zwembad.
2 groepscabines met diepe banken die aan een zijde opklapbaar zijn.
Toiletruimten in de inkomzone en in de zwembadomgeving met vouwdeuren.
2 aangepaste omkleedruimten met douche, opklapbaar douchezitje,
opklapbare kleedbank, toilet en vouwdeur.
Tillift en luie trap met relingen in het grote bad.
Inlooproute met reling in het kleine bad.

SLUITINGSDAGEN

•
•
•
•

donderdag 1/11/2018
zondag 11/11/2018
dinsdag 25/12/2018 	
dinsdag 1/1/2019		

Allerheiligen
Wapenstilstand
Kerstmis
Nieuwjaarsdag

SCHOOLZWEMMEN
maandag
dinsdag

09.00 - 11.30 uur
09.00 - 11.30 uur

woensdag

10.30 - 11.30 uur

donderdag
vrijdag

10.30 - 11.30 uur
09.00 - 11.30 uur

13.30 - 15.30 uur
13.30 - 16.00 uur
13.30 - 15.30 uur
13.30 - 16.00 uur

Zwemlessen
ZWEMCLUBS EN ZWEMLESSEN VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN
Ben je op zoek naar een lesgever voor zwemlessen of wil je leren duiken?
Neem dan zelf contact op met onderstaande zwemclubs.

DAG

UREN

CLUB

SOORT

CONTACT

maandag

20.30 - 21.30 uur

Cowa Diving

duiksport

info@cowadiving.be

dinsdag

16.00 - 18.00 uur

SportSplash

zwemlessen voor kinderen

info@sportsplash.be

16.00 - 18.00 uur

Sportinatics

zwemlessen voor kinderen

info@sportinatics.be

18.00 - 20.00 uur

Splash&GO!

zwemlessen voor kinderen
& start to swim voor volwassenen

contact@splashandgo.be

20.00 - 22.00 uur

Aquanauten

duikclub, sportduiken

walter.vingerhoets@gmail.com

woensdag

20.00 - 21.00 uur

Flipper

vrij zwemmen in het grote bad

info@flippermortsel.be

vrijdag

16.00 - 18.00 uur

SportSplash

zwemlessen voor jong en oud

info@sportsplash.be

16.00 - 18.00 uur

Sportinatics

zwemlessen voor kinderen

info@sportinatics.be

18.00 - 20.00 uur

Creactief

vrij zwemmen en zwemlessen
voor kinderen

info@creactief.be

20.00 - 22.00 uur

Avos

jeugdduikschool

walter.vervloesem@gmail.com

zaterdag

17.00 - 20.00 uur

Flipper

vrij zwemmen en zwemlessen
voor kinderen

info@flippermortsel.be

zondag

12.00 - 13.30 uur

Gezinsbond

vrij zwemmen en zwemlessen
voor kinderen

info@zwembondjesmortsel.be

13.30 - 16.30 uur

Creactief

vrij zwemmen en zwemlessen
voor kinderen

info@creactief.be

16.30 - 19.30 uur

Sportinatics

zwemlessen voor kinderen

info@sportinatics.be

Groepslessen
GROEPSLESSEN VOOR VOLWASSENEN
De groepslessen starten vanaf maandag 24 september.
Inschrijven voor de groepslessen doe je aan de kassa van het zwembad.
Je kan inschrijven vanaf maandag 10 september tussen 09.00 en 19.00 uur.
Alle andere dagen kan je tijdens de openingsuren van de kassa inschrijven:
• woensdag 12.00 - 19.00 uur
• donderdag 16.00 - 21.30 uur
• zaterdag
09.00 - 16.00 uur
• zondag
09.00 - 11.00 uur
De lessen worden per 12 beurten verkocht. De prijs per les bedraagt 3 euro.
Bovenop dit bedrag betaal je inkom voor het zwembad via een 12 beurtenkaart met A of B tarief.

DAG

UREN

LES

LESGEVER

maandag

11.30 - 12.15 uur

Aquagym

met Els Verbruggen

12.15 - 13.00 uur

Aquapilates

met Els Verbruggen

19.30 - 20.15 uur

Aquafitness

met Dave Smet

20.15 - 21.00 uur

Aquazumba

met Dave Smet

21.00 - 21.45 uur

Aqua bootcamp

met Dave Smet

11.30 - 12.15 uur

Aquafitness

met Dave Smet

12.15 - 13.00 uur

Aquazumba

met Dave Smet

19.30 - 20.15 uur

Aquagym

met Dirk Keisers

20.30 - 21.15 uur

Aquaspinning

met Dirk Keisers

woensdag

donderdag

Vragen? Contacteer ons
ZWEMBAD DEN BESSEM

Liersesteenweg 15 - 2640 Mortsel
denbessem@mortsel.be
www.denbessem.be
03 448 09 00

V.U.: Erik Broeckx, Boechoutselei 95, 2640 Mortsel - Vormgeving: Thomas Van Hees

OPENINGSUREN VAN DE KASSA

woensdag van 12.00 tot 19.00 uur
donderdag van 16.00 tot 21.30 uur
zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur
zondag van 09.00 tot 11.00 uur

