Zwemmen en
wellness

Speciaal
voor leden:
korting bij NLG
en Laco

Zwemmen met de (klein)kinderen? Aquarobics? Of toch liever naar de
sauna? Als lid van Kruiswerk ontvangt u korting bij de zwembaden
en sportcentra van Laco en NLG. Zwemmen houdt de spieren
soepel en daarnaast werkt het ook nog eens ontspannend. Door de
gewichtsloosheid in het water worden uw gewrichten niet belast en
heeft u een kleine kans om blessures op te lopen. Naast zwemmen zijn
watersporten, zoals aquajogging en aquarobics, zeer effectief om uw
lichaam te trainen.

Locaties van de NLG en Laco-zwembaden
NLG: Terborg, ‘s-Heerenberg
Laco: Aalten, Dinxperlo, Eibergen, Lobith, Neede, Ulft, Zelhem en
Zutphen

Ledenvoordeel NLG
• Geen inschrijfgeld voor zwemlessen
• 1+1 gratis sauna dagentree bij Wellness Center de Bronsbergen. U
betaalt € 27,50 i.p.v. € 55,- voor twee personen.
• All-in jaarabonnement van 14 maanden voor de prijs van 12 		
maanden.
Ledenvoordeel Laco
• 1 maand gratis sporten bij een lidmaatschap van 6 maanden
• 2 maanden gratis sporten bij een lidmaatschap van 12 maanden
• 1 maand gratis sporten bij verlenging van een bestaand abonnement
van 12 maanden
• 1 maand gratis knuffelzwemmen na het behalen van de eerste
knuffel

Gebruikmaken van de voordelen?
Op vertoon van uw Kruiswerk ledenpas ontvangt u de voordelen bij
de zwembaden van Laco en NLG. Aangezien niet alle vestigingen van
NLG een receptie hebben, kunt u het all-in jaarabonnement van NLG
aanvragen op www.kruiswerk.nl. Bel voor meer informatie naar onze
ledenservice op 0314 357 430.

Kruiswerk Achterhoek
IJsselkade 17
7001 AN Doetinchem
Openingstijden Kruiswerk loket:
ma. t/m vrij. van 09:00 tot 16:00 uur

Slechts

€ 19,50
per jaar, per
huishouden

T: 0314 357 430
Info@kruiswerk.nl
www.kruiswerk.nl

Voor kennelijke prijs- en typfouten kan Kruiswerk
Achterhoek nooit aansprakelijk worden gesteld.

Nog geen lid?
Voor slechts € 19,50 per jaar bent u lid van Kruiswerk
en maakt u gratis of met korting gebruik van ruim vijftig
handige diensten. Ga naar www.kruiswerk.nl/aanmelden.

