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De zomervakantie is bijna gestart en de coronamaatregelen 

zijn versoepeld.                                                                                                   

Ons zomerrooster start op maandag 12 juli 2021. 

De gevolgen voor onze routing in de accommodatie zijn het volgende: 

Algemeen: Houd rekening met elkaar en respecteer de 1,5 meter afstand regel bij wachtrijen en 

drukke ruimten. Gebruik een mondkapje als het niet mogelijk is de 1,5 meter afstand te 

handhaven. 

Voor bezoekers aan onze zomerzwemlessen: 

• De garderobe is weer toegankelijk voor ouders en kinderen. 

• Verzoek om de zwemkleding van je kind net als voor de zomervakantie vast thuis onder de 

kleding aan te trekken. Eenvoudige bovenkleding is handig, want dit verkort de tijd in de 

garderobe. 

• Ouders en begeleiders helpen hun kroost voor en na les weer bij het aan en uitkleden. 

• De zwemonderwijzers halen de kids op bij de douche en na de les worden de kinderen weer 

door de zwemonderwijzers onder de douche gezet. 

• Ouder en begeleiders halen de kinderen op tijd weer bij de douche op om aan te kleden en 

weer naar huis te gaan. 

Aangezien onze garderobe niet al te groot is vragen wij u vriendelijk om zoveel 

mogelijk de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Waar dat niet lukt en dat is helaas 

niet ondenkbaar, vragen wij u vriendelijk een mondkapje te dragen. 

Voor de banenzwemmers en recreatieve zwemmers: reserveren blijft verplicht via onze website. 

• Trek ook je zwemkleding vast thuis aan als dat mogelijk is. 

• Omkleden voor het zwemmen is weer mogelijk in onze garderobe. 

• Douchen na het zwemmen mag weer, maar ook hier 1,5 meter aanhouden. In de praktijk is 

dat 3 volwassenen in de doucheruimte 

Aangezien onze garderobe niet al te groot is vragen wij u vriendelijk om zoveel 

mogelijk de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Waar dat niet lukt en dat is helaas 

niet ondenkbaar, vragen wij u vriendelijk een mondkapje te dragen. 

 

        

 

 

Indien de 

afstand te 

klein is! 


