
 
 

Vier keer gratis meedoen bij zwemvereniging De Watertrappers (DWT). 

waterpolo – synchroonzwemmen – wedstrijdzwemmen – leszwemmen 

 

Beste buurtbewoner, 

Het Boerhaavebad is het thuisbad van zwemvereniging De Watertrappers (DWT). Een oer-Haarlemse 

springlevende club voor jong en oud, vol zwemplezier en prestaties. En dat vlak bij jou in de buurt. 

Zoals bij zoveel sportverenigingen liggen alle zwem en nevenactiviteiten soms door corona stil. Zo 

hebben wij onder andere de viering van ons 90-jarig jubileum moeten uitstellen. Gelukkig mogen we 

nu wel weer zwemmen en is iedereen van harte welkom. 

Doe mee met DWT 

De eerste vier keer zwemmen bij DWT is gratis en vrijblijvend voor iedereen. Bij onze vereniging 

gaan prestatie en plezier hand in hand. DWT drijft voornamelijk op de inzet van gediplomeerde en 

ervaren trainers en vrijwilligers. Tijdens de ochtenduren van wedstrijdzwemmen is er ook een 

zwemtrainer voor volwassenen. Ons gezellige clubhuis heeft directe toegang tot het 25 meterbad en 

onze contributie behoort tot de laagste van de regio.  

We mogen weer zwemmen, ben je van harte welkom! 

De flyer geeft een indruk van onze club. We zijn er voor jong en oud, ook met:  

• Het Junior Pro-uur: zwemvaardigheden leren voor junioren 

Junior Pro is werken aan je zwemvaardigheid. Heb je de slag te pakken dan stroom je daarna door 

naar synchroonzwemmen, waterpolo of wedstrijdzwemmen. Je bent welkom op vrijdag van 17.30 tot 

18.30 uur in het Boerhaavebad (mits niet gesloten wegens corona). 

• Het Uur U: banenzwemmen en zwemles voor senioren 

Wilt u iedere week in beweging blijven? Het Uur U is speciaal voor u: om baantjes te trekken of om te 

leren zwemmen. Een HaarlemPas geeft zicht op een korting van € 100,00 per zwemseizoen. Het Uur 

U is doorgaans op vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur in het Boerhaavebad. 

Meer informatie over DWT vindt u op onze website: www.dwt-haarlem.nl. Je kan je daar aanmelden. 

Desbetreffende werkgroep zal dan contact met je opnemen en het verplicht tot niets. Tot ziens in het 

zwembad! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van DWT, 

 

Pieter Paul van Oerle, voorzitter 

Johan Selles, penningmeester 


