
 

 

Beste bezoeker, 

Na de persconferentie van gisteravond, vrijdag 14 januari 2022, is er ook positief nieuws voor SKWA! 

Zo mogen we al onze activiteiten weer gaan organiseren, mogen sportscholen weer open én zullen 

we vanaf maandag 17 januari weer open gaan volgens het reguliere openingstijdenrooster. 

Wel zullen veel activiteiten nog onder voorwaarden zijn en blijven een geldig coronatoegangsbewijs 

en een mondkapje in de publieke ruimten een verplichting. 

Onderstaand zijn alle versoepelingen en voorwaarden per activiteit terug te vinden: 

Algemeen 

• De 1,5 meter regel blijft voor iedereen van kracht vanaf 13 jaar. Houdt een beetje rekening 

met elkaar en houdt waar mogelijk afstand; 

• Voor toegang tot SKWA is een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) nog altijd van toepassing. 

U zal hier bij binnenkomst op gecontroleerd worden en wij rekenen op begrip. Dit is namelijk 

een belangrijke voorwaarde om open te mogen zijn!; 

• Iedere partij in SKWA is zelf verantwoordelijk voor het controleren van zijn/haar bezoekers. 

Het zou dus kunnen zijn dat wij zelf niet iedereen controleren, maar dat dit voor sommige 

bezoekers pas bij de fitness / fysio of door de scholen gedaan wordt; 

• In de gehele accommodatie is een mondkapje verplicht, met uitzondering van tijdens het 

sporten. Ook na het controleren van een geldig CTB is een mondkapje dus nog verplicht; 

• Vanaf maandag 17 januari gaat het reguliere openingstijdenrooster weer gelden en mogen 

we alle activiteiten weer organiseren; 

Zwemles 

Vanaf maandag gaan alle zwemlesgroepen weer terug naar hun reguliere tijd én worden er weer 

lessen van 45 minuten gevolgd door alle zwemleskinderen! 

Mocht je niet meer weten wat je reguliere zwemlestijd was, laat het ons weten en wij zoeken het 

voor je op. 

LET OP! OOK DE OUDERE KINDEREN (16:00-18:15) EN VOLWASSEN ZWEMLESSEN (18:15-19:45) 

WORDEN PER DIRECT WEER OPGESTART! 

De verkorte A zwemlesgroep gaat weer op hun reguliere momenten de zwemles volgen, namelijk 

dinsdag en donderdag. De maandag les komt voor de verkorte A daardoor per direct te vervallen. 

 



 

 

Hierbij belangrijke extra informatie voor alle zwemlessen: 

• Zorg dat kinderen bij binnenkomst hun zwemkleding al aan hebben; 

• Neem plaats in grote kleedkamer 2 t/m 6 en trek de overkleding uit; 

• Ouders kunnen hun kind vervolgens richting de douches brengen, waar ze worden 

opgevangen door de overloop of ganghulp; 

• Daarna verlaten ouders de zwemzaal via kleedkamer 1 en de vieze voetengang. DE SCHONE 

VOETENGANG IS GEEN UITGANG!; 

• Bij het ophalen van uw kind neemt u plaats in de 1-persoonshokjes, waar de kinderen 

worden teruggebracht door de instructeur / overloop; 

• Er is tot nader order geen kijkles; 

• Afzwemmen gaat door! Helaas wel zonder publiek. Na afloop van het afzwemmen zullen wij 

een gezamenlijke afzwemfoto maken en via de mail aan alle ouders doorsturen; 

Banenzwemmen 

Banenzwemmen zal op reservering gaan, via de webshop, met een maximum aantal bezoekers per 

tijdsblok. 

Beweegplein 

Vooralsnog is hier geen reservering voor nodig en kan alles weer door gaan. Ook de BPK lessen en de 

Aqua fit 50+ lessen gaan weer van start!  

LET OP! Omdat de voorwaarden voor recreatief zwemmen nog niet volledig duidelijk zijn, zou het 

niet reserveren nog kunnen wijzigen in wel reserveren. 

Aqualessen 

Alle aqualessen gaan weer van start! Aangezien er in het recreatiebad veel ruimte is, zullen we de 

meeste aqualessen hier gaan geven, zodat afstand houden mogelijk is en we zo veel als mogelijk 

deelnemers kwijt kunnen. 

Van alle aqualessen is alleen aquastrength op reservering, in verband met het beschikbare materiaal. 

Dit kan gereserveerd worden via de webshop. Alle overige aqualessen zijn voor nu nog vrije inloop! 

De les aquadrumsvibes op dinsdag van 18:30 tot 19:15 komt helaas te vervallen. 

Vrijdagavondactiviteiten 

Alle vrijdagavondactiviteiten zijn weer toegestaan, wat betekent dat we ook weer discozwemmen 

hebben en de workshops onderwaterscooters en zeemeerminzwemmen kunnen organiseren. 

LET OP! Voor deze activiteiten is reserveren verplicht! Dit kan via de webshop. 

LET OP! Vrijdag 28 januari hebben we extra discozwemmen! 

Feest 44 

Ook de kinderfeestjes mogen weer gegeven worden! Ga snel naar www.feest44.nl om jouw feestje in 

te plannen! Je kan hier zeemeerminzwemmen, onderwaterscooters, splashball, discozwemmen, 

Mario Kart, Archery Tag, lasergamen, bubbelvoetbal én apenkooien als activiteit doen. 

http://www.feest44.nl/


Vrijzwemmen 

Vrijzwemmen is vanaf woensdag 19 januari weer mogelijk tijdens de reguliere vrijzwemuren. Tot op 

heden is reserveren hiervoor nog niet van toepassing. Dit zou de komende dagen nog kunnen 

veranderen. 

Openingstijdenrooster 

Kijk op www.skwa.nl en vervolgens ‘openingstijden’ voor het meest recente openingstijdenrooster. 

Fitness 

Ook de sportschool mag weer open! Houdt de website van Lijfstijl in de gaten voor alle informatie. 

Horeca 

First Place Horeca in SKWA blijft voorlopig helaas nog gesloten… 

 

Veel is weer mogelijk, hetzij onder voorwaarden. Hoe fantastisch is dat!? We hopen je snel weer in 

SKWA te zien en iedereen de mogelijkheid te kunnen geven om weer in beweging te komen! 

 

Met sportieve groet, 

 

Het SKWA-Team 

 

http://www.skwa.nl/

