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2Sint-Annazwembad

Groot bad 
Afmeting  25m x 5 banen 
Diepte  120 tot 200 cm
Temperatuur 28°C 

Instructiebad
Afmeting  8m x 9,5m 
Diepte   50 tot 80 cm
Temperatuur 30 - 31°C

Sint-Annazwembad

  Gidsenlaan 1, 9990 Maldegem 

  050 71 19 30

  info@maldegem.be

  sportdienstmaldegem

  sportdienstmaldegem

Cafetaria Sint-Annazwembad
  050 72 89 71

  info@maldegem.be



Zwemles
Wil je éénmalig of regelmatig met je 
klas(sen) komen zwemmen? Dat kan in 
het Sint-Annazwembad. Er is een 
instructiebad en een 25m-bad 
bestaande uit een ondiep en een diep 
gedeelte met 5 banen.

Beschikbaarheid

 zwembad@maldegem.be

Reserveren

 maldegem.be/reservatie-zwembad-voor-scholen

Sportief cadeau
Zet je personeel aan tot meer bewegen 
en schenk hen een sportief cadeau! 
Kies uit een 10-beurtenkaart of een 
jaarabonnement voor het Sint-Anna-
zwembad.

Tarieven

 maldegem.be/tarieven-sint-annazwembad

Ontbijt- of lunchzwemmen
Speciale gelegenheid? Combineer het zwemmen met een heerlijk ontbijt of lunch 
in de cafetaria van het Sint-Annazwembad. 

Prijs en data op aanvraag

 cafetariazwembad@maldegem.be

Scholen Werkgevers



Vrij zwemmen
Als particulier kan je naar het Sint-
Annazwembad komen voor baantjes-
zwemmen of speelzwemmen.

Openingsuren en tarieven

 maldegem.be/zwembadmaldegem

Zwemles
Wil je je kind graag inschrijven voor 
watergewenning of zwemles? Dit kan 
in clubverband, via de sportdienst of 
met een privé zwemlesgever.

Info

 maldegem.be/leren-zwemmen

Hydrobic
Op maandagavond ben je welkom 
voor de groepsles hydrobic van 
19.15 tot 20.00 uur.
Vooraf inschrijven is niet nodig.

Info

 maldegem.be/hydrobic

Particulieren



Verjaardagsfeestje

Zin in een sportief en spetterend 
verjaardagsfeest? Dat kan in het 
Sint-Annazwembad! Een leuke 
combinatie van zwemplezier, een 
lekkere versnapering en een aparte 
speelruimte voor de kids!

Info en openingsuren

 maldegem.be/verjaardagsfeestje-zwembad

Cafetaria
De cafetaria is open voor zwemmers 
en niet-zwemmers. Grote dorst na het 
zwemmen of nood aan een warme 
koffie na je wandeling in het Sint-
Annapark? 

Info en openingsuren

 maldegem.be/cafetaria-zwembad

Iedereen is welkom



Zwembad afhuren
Als zwemclub kan je één of 
meerdere banen, of het volledige 
zwembad afhuren voor trainingen, met 
of zonder redder.

Tarieven

 maldegem.be/tarieven-sint-annazwembad

Reserveren

 maldegem.be/reservatie-zwembad-voor-clubs

Groepskorting
Vanaf 10 personen geniet je van 
een kortingstarief in het Sint-Anna-
zwembad. 
Vooraf reserveren is verplicht!

Reserveren

 zwembad@maldegem.be

Tarieven

 maldegem.be/tarieven-sint-annazwembad

Combineer je bezoek aan het 
zwembad met een heerlijk drankje 
en een lekkere versnapering in de 
cafetaria van het Sint-Annazwembad. 
Voor groepen vanaf 10 personen is het 
verplicht om vooraf te reserveren.

Mag het iets meer zijn? Combineer 
het sportieve van zwemmen met een 
aangename van een heerlijk ontbijt of 
lunch in de cafetaria van het Sint-Anna-
zwembad. 

Prijs en data op aanvraag

 cafetariazwembad@maldegem.be

Sportclubs, groepen en verenigingen


