
 

 

Datum : Burgum, 26 april 2021 

Betreft  : 4 extra zwemlessen voor kinderen in bad 2 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Afgelopen periode hebben we extra zwemlessen aangeboden aan de kinderen in bad 4.  

Door het grote succes willen we dit nu gaan aanbieden voor de kinderen die zwemmen in 

bad 2. 

4 extra lessen 

We bieden de mogelijkheid voor het volgen van 4 extra zwemlessen op de zaterdag of de 

maandag. 

Voor de zaterdag op 8 mei, 15 mei, 22 mei en 29 mei; tijd 13.00 uur of 14.00 uur.  

Voor de maandag op 10 mei, 17 mei, 31 mei en 7 juni; tijd 14.30 uur of 15.30 uur.  

De zwemles duurt 45 minuten en de kosten zijn € 35,00. U betaalt direct bij aanmelding via 

iDeal. Gemiste lessen kunnen niet op een later moment worden ingehaald. 

Aanmelden via de webshop 

Zit uw kind momenteel in bad 2 en wilt u naast reguliere zwemles gebruik maken van 4 extra 

zwemlessen, dan kunt u uw kind aanmelden voor de extra zwemlessen. 

• Aanmelden kan vanaf donderdag 29 april. 

• Ga naar de webshop https://webshop.t-diel.nl, of via de link op onze website 

• Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord van uw kind, welke de lessen gaat 

volgen 

• Ga naar het tabblad Reserveren 

• Kies voor startdatum 8 mei als u de 4 lessen op zaterdag wilt volgen; kies voor 

startdatum 10 mei als u de 4 lessen op maandag wilt volgen (U kiest dus gelijk 4 lessen 

en hoeft niet voor iedere les apart aan te melden) 

• Vervolgens kiest u de tijd 

• Zet het aantal deelnemers op 1 en plaats de bestelling in uw winkelwagen 

• Na betaling ontvangt u de reserveringsbevestiging via de mail 

Wees er snel bij, want vol=vol! 

Mocht u vragen hebben over de extra zwemles, dan kunt u mailen naar  

info-wetterstins@t-diel.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Het zwembadteam zwembad De Wetterstins 

https://webshop.t-diel.nl/
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