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Wij beschikken over een recreatie binnenzwembad en 
een peuterbad. Ons grote bad heeft een afmeting van 
23 x 10 meter en een diepte van 1.40 meter.  
Het peuterbad is 80 cm diep. De twee baden hebben 
beide een temperatuur van ongeveer 29 graden.  
 
De baden zijn gescheiden door een gezellige  
zitruimte waar u ook een drankje kunt bestellen.  
 
Verder zijn er kleedruimtes en kluisjes aanwezig.  
Met een muntstukje van € 0,50 kunt u gebruikmaken van 
de aanwezige kluisjes. 
 

Zwemlessen 
 

A-B-C diploma  
Voor kinderen vanaf 4 jaar: Inschrijfgeld € 16,50 
 
 1x per week à 45 minuten:  € 138,00 per 12 weken 
2x per week à 45 minuten:  € 270,00 per 12 weken 
 
Zwemvaardigheid 1-2-3    
1x per week à 45 minuten:    € 138,00 per 12 weken 
 
Snorkelen  en wereldzwemslagen  
1x per week à 45 minuten:    € 138,00 per 12 weken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bovenvermelde tarieven kunnen afwijken en zijn               
afhankelijk van het aantal lessen in een lesperiode. 

Zwembad 

Doelgroepen 
 
 

K.W.I.B. (kom weer in beweging) 
Onder begeleiding van een deskundige trainer  
worden er oefeningen gedaan welke zijn gericht op 
onder meer soepelere spieren en gewrichten,   
conditie, betere balans en coördinatie, en vooral 
een betere gezondheid. De ideale les voor mensen 
met spier– en gewrichtspijn, mensen die revalide-
ren, pijn door overgewicht ervaren of soepeler    
willen bewegen in het dagelijks leven. 
 
Los kaartje:         €   6,50  
12-badenkaart:       € 65,00 
 
M.B.V.O  50+ (meer bewegen voor ouderen)  
Onder begeleiding van een deskundige trainer  
worden er bewegingsactiviteiten gedaan speciaal 
gericht op senioren met ouderdomsmotoriek.  
 
Los kaartje:         €   6,50  
12– badenkaart:      € 65,00 
 
Aqua - Sportief  
Onder begeleiding van een deskundige trainer  
worden er verschillende oefeningen gedaan, 
een soort bootcamp in het water.  Waarbij ook  
Aqua Robics, zumba , trim en fit oefeningen aan 
bod komen. 
 
Los kaartje:         €   7,00  
12– badenkaart:       € 70,00 
 

Losse entreekaart:  €       6,00  
0 t/m 3 jaar:      €       3,00 
 
12– badenkaart:    €    60,00 
Jaarabonnement:   € 300,00 
 

  (prijs) wijzigingen voorbehouden 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
                

08.00           08.30-10.45   
09.00 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.00 08.30-10.45   
10.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 08.30-10.45   
11.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 11,00-13.30  
12.00 12.00-15.30 12.00-13.00 12.00-15.30 12.00-14.30 12.00-14.00 11,00-13.30  
13.00 12.00-15.30 13.00-14.00 12.00-15.30 12.00-14.30 12.00-14.00  11,00-13.30   
14.00 12.00-15.30 14.00-15.00 12.00-15.30 12.00-14.30 14.00-15.00     
15.00 12.00-15.30 15.00-15.30 12.00-15.30 14.30-15.30 15.00-15.30     
16.00 15.45-18.00 15.45-18.00 15.45-18.00 15.45-18.00 15.45-18.00     
17.00 15.45-18.00 17.15-18.00 15.45-18.00 15.45-18.00 15.45-18.00     
18.00   18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00      
19.00   19.00-19.45           
20.00             

        

Banen  Banen & vrij  Recreatief  Zwemles ABC K.W.I.B. M.B.V.O. Survival kids Aqua Sportief 



Onze bowlingbanen zijn geschikt voor zowel  
wedstrijdspelers als recreanten. Zowel beginnende  
als geoefende spelers kunnen bij Familyland een baan 
huren voor ontspanning of training. Ook worden er  
regelmatig wedstrijden en bowlingtoernooien  
gehouden bij Familyland. Ook heeft Familyland een eigen 
bowlingvereniging waarvoor u zich kunt aanmelden. 
 
In totaal zijn er 6 banen beschikbaar voor maximaal  
6 personen per baan. Door gebruik te maken van ons  
automatische bumpersysteem kunnen ook de jongste  
bowlers meedoen met het bowlen. De bumpers kunnen 
tevens per persoon automatisch worden ingesteld per spel, 
waardoor de bal altijd op de baan blijft.  

 
 
 
 
 
 

  (prijs) wijzigingen voorbehouden 

Bowling 

 

        Kinderfeestjes  
 
   

   
 
     
    
 
 

 
 

Openingstijden en tarieven   
(per uur per baan)  
 
Ma t/m do:   09:00 - 18:00 uur  € 23,50 
            Vanaf 18:00 uur        € 25,00  
 
Vrijdag:          09:00 - 18:00 uur   € 23,50 
        Vanaf 18:00 uur   € 26,50 
 
Za & zo:         09:00 - 18:00 uur  € 25,50  
       Vanaf 18:00 uur   € 26,50  
 
 
Feestdag:              € 27,00  
25 & 26 december:         € 30,00  

Ook voor een kinderfeestje kunt u terecht bij  
Familyland. Onze kinderfeestjes zijn inclusief  
frites  met een snack naar keuze of een  
pannenkoek, onbeperkt ranja of fruitwater,  
een gevulde snoepzak bij vertrek en een leuke  
verrassing voor de jarige!  
 
Splash party    5+  € 13,00 p/k inclusief zwemmen  
Bowling party 7+  € 13,00 p/k inclusief 1 uur bowlen 
Combi party     7+  € 17,00 p/k inclusief 1 uur  
                                             zwemmen en 1 uur bowlen 

▪ Onze kinderfeestjes zijn te reserveren op  
woensdag, vrijdag en zaterdag voor minimaal 5    
kinderen, waarbij minstens  
1 volwassenen als begeleider 
aanwezig is.  
 
▪ Kinderfeestjes met   
zwemmen zijn mogelijk op  
woensdag van 13:00 uur tot 
15:45 uur of op zaterdag  
van 11:00 uur tot 12:00 uur m.u.v. schoolvakanties.  
 
▪ Het is niet toegestaan om zelf eten en drinken mee 
te brengen tijdens de kinderfeestjes.  

 
Extra drinken en versnaperingen zijn verkrijgbaar bij 
onze bowlingbar.  
 
Voor meer informatie en/of reserveringen:  
 
Familyland  
Groene Papegaai 19  
4631 RX, Hoogerheide  
Tel: +31 (0) 164 - 613155  

Onze suggestie:  
Happy High Tea 

met zwemmen of bowlen!  
€19,00 p/k 

  (prijs) wijzigingen voorbehouden 
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