Beste bezoeker van SKWA,
Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 17 november 2020 weten we dat de regels van
voor de sluiting op woensdag 4 november weer gaan gelden. Bij deze ter herinnering wat dat ook al
weer precies inhield!
Douches
Vanaf heden zijn de douches weer gesloten en mogen niet meer gebruikt worden.
Fifty-Fit
Op de dinsdagen zullen er nog 2 Fifty-Lessen gegeven worden. Van 10:15 tot 10:45 is de les ondiep.
Van 11:00 tot 11:30 zal de les diep zijn. Wel hebben we om 11:30 nog de les mobilisatie, maar hier
hoeft niet vooraf voor ingeschreven te worden.
Op de maandag, woensdag en vrijdag zullen we 3 lessen Fifty-Fit geven! Hierbij zullen de 1e 2 lessen
hetzelfde zijn als op de dinsdag, maar waarbij de les mobilisatie wordt vervangen door een les
ondiep.
Ook is het mogelijk om voor / na de Fifty-Fit les nog te zwemmen in het recreatiebad. Hier moet een
extra €0,- reservering voor aangemaakt worden, zodat we niet over het maximaal aantal per ruimte
heen gaan.
Per les is er plek voor maximaal 24 deelnemers per les. Maximaal 1 les per dag is toegestaan! Bij het
boeken van 2 lessen, wordt 1 er les verwijderd waar u niet aan deel mag nemen.
Aqualessen
Alle aqualessen gaan op dezelfde voet verder met een maximum van 30 deelnemers per les.
BPK / gezinszwemmen
De BPK-lessen / het gezinszwemmen is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 10:30.
Er is plek voor maximaal 40 personen om te reserveren, verdeeld over 2 baden. De lesjes blijven op
dezelfde tijden als voorheen, namelijk 09:15, 09:30 en 09:45.
Op deze dagen is er ook nog gezinszwemmen van 10:30-12:00. Hier is slechts plek voor 30 personen.
Het gezinszwemmen op zondag is opgedeeld in 2 blokken 09:00 – 10:30 en 10:30 – 12:00. Er is plek
voor 60 personen, verdeeld over 2 baden.
Banenzwemmen
Aan het banenzwemmen veranderd niets. De tijden en de aantallen (max.30) blijven hetzelfde.
Donderdagochtenden
Op de donderdagochtenden zijn er 2 blokken voor het gezinszwemmen met maximaal 30 personen.
Er is de mogelijkheid tot inschrijven van 09:00 tot 10:30 of van 10:30 tot 12:00.
De 2 aqualessen op de donderdag blijven zoals ze nu zijn. Echter, u kunt 1 les volgen en dient daarna
weer naar huis te gaan. Er is geen mogelijkheid tot het volgen van 2 lessen en ook is er geen
mogelijkheid om nog te zwemmen in het recreatiebad voor / na de les.

Zwemles 4+
Alle zwemlessen voor de reguliere zwemlesgroepen worden per donderdag 19 november hervat.
Vóór de zwemles wacht u in de grote kleedkamers totdat u wordt opgehaald door de betreffende
instructeur. Na het ophalen van uw kind, dient u zo snel als mogelijk het pand te verlaten.
Ná de zwemles wacht u in de aangegeven 1-persoonshokjes tot uw kind door de instructeur gebracht
wordt. Ook hier geldt weer dat u na het omkleden het pand zo snel als mogelijk dient te verlaten.
Denk aan de overschoentjes in de schone voetengang!
Alle leskaarten worden automatisch met 2 weken verlengd (periode van sluiting).
Zwemles oudere kinderen
De zwemlessen voor de ouderen kinderen op de donderdagen gaan door, maar dan wel op
gewijzigde lestijden, om 18:00 en 18:45. Voor uitgebreide informatie kijk op de website onder ‘extra
informatie zwemlessen oudere kinderen’.
Zwemles volwassenen
De zwemles voor volwassenen komt tot nader order helaas te vervallen!
Vrijzwemmen
Het vrijzwemmen op de woensdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag gaan
we in blokken verdelen. Vanwege de lage aantallen zal er geen wisseltijd tussen deze blokken in
zitten, omdat het in SKWA uitstekend mogelijk is om afstand te houden.
•
•
•
•

Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

→ 13:00 – 15:00 & 15:00 – 17:00;
→ 14:00 – 15:30 & 15:30 – 17:00;
→ 13:00 – 14:30 & 14:30 – 16:00;
→ 13:00 – 14:30 & 14:30 – 16:00;

Er is plek voor 30 personen per ruimte, dus afhankelijk van het aantal beschikbare baden op een dag
zal er plek zijn voor 30, 60 of 90 personen per blok vrijzwemmen.
LET OP! Het blok 14:30 – 16:00 op zondag is alleen toegankelijk voor kinderen t/m 17 jaar.
Hierdoor kunnen we meer dan 30 personen per ruimte naar binnen laten. Een A-diploma is
verplicht en iedereen boven de 14 jaar moet zich kunnen legitimeren. Reserveren kan via
‘reserveren zondag’.

Oefenzwemmen
Het oefenzwemmen ondiep én diep zullen beide van 12:00 tot 12:45 zijn. Er is plek voor maximaal 24
personen per bad.
Het oefenzwemmen zal gehouden worden in het recreatiebad en doelgroepenbad. Het reserveren
voor het oefenzwemmen is géén ticket voor het vrijzwemmen! Hier dient u apart voor te reserveren.

Vrijdagavondenactiviteiten
Alle vrijdagavondactiviteiten worden vanaf heden weer hervat
De eerstvolgende activiteit is het discozwemmen op vrijdag 20 november. Reserveer je kaartje snel
via de webshop! LET OP! Een A-diploma is verplicht, ouders kunnen helaas niet mee naar binnen en
het is t/m 12 jaar.
Kinderfeestjes
Vanaf heden is het ook weer mogelijk om kinderfeestjes (exclusief horeca) in het zwembad te
organiseren.
Reserveren
Wegens de storing, waar wij nog altijd mee te maken hebben, is het op dit moment niet mogelijk om
via de webshop online te reserveren. Het reserveren zal daarom tot nader order telefonisch moeten,
via de receptie (023-5541041).
Vervallen (betaalde) reserveringen
Alle betaalde reservering die gepland stonden tussen 5 en 18 november zijn komen te vervallen.
Deze reserveringen kunnen we op 2 manieren compenseren:
•
•

Door middel van het aantal vrijkaartjes t.w.v. het aankoopbedrag;
Het verplaatsen van de reservering naar een nieuwe datum;

Sommige bezoekers hebben dit al gedaan, dus daar is bovenstaande niet voor van toepassing. Indien
u dit nog niet gedaan heeft, kunt u een mail sturen naar nick.kaldenbach@sportfondsen.nl
Restitutie van het aankoopbedrag is geen optie.
Wegens de storing is mailen op dit moment nog niet mogelijk. Wij zullen communiceren zodra de
storing verholpen is en vanaf wanneer de vervallen reserveringen dus verplaatst / gecompenseerd
kunnen worden.
Mondkapjesplicht
Nog altijd geldt het dringende advies voor het dragen van een mondkapje in SKWA. Zodra dit
verplicht wordt vanuit de overheid, geldt uiteraard dat het dragen van een mondkapje in SKWA ook
verplicht is.
Wij hopen op uw begrip en medewerking en hopen u vanaf donderdag 19 november weer in SKWA
te mogen verwelkomen!
Met vriendelijke groet,
Het SKWA-Team

