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Akkoord Meer informatie

Zwembad heropent met reservaties
Opgemaakt op 01/07/2020

Het gemeentelijk zwembad in de Kleistraat heropent dinsdag 7 juli. Gisteren ontving het gemeentebestuur het MB
dat naar de richtlijnen verwijst, om zwembaden veilig te heropenen. De sportdienst bekeek de voorbije uren hoe
dit zo corona-veilig mogelijk kan gebeuren. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, stelde de sportdienst een
aantal richtlijnen op.
De belangrijkste wijziging is dat je je plekje in het bad zal moeten reserveren. Lees hieronder hoe je dat doet.

Zwemrichtlijnen
Klik hier om het zwembaduurrooster te bekijken voor augustus.
Zwemmen kan alleen zonder ziektesymptomen.
Basisregels blijven ook in het zwembad van kracht: afstandsregels 1,5m en de nodige hygiëne.
Baantjeszwemmen
Dit wordt in verschillende tijdsblokken georganiseerd. Let dus goed op dat je voor het juiste blok reserveert.
Dit tijdsblok is 1u00 exclusief omkleedtijd.
Familiezwemmen
Dit is zwemmen met bubbels, waarbij eigen materiaal en spelen toegelaten is zolang de sociale distancing in
het water gegarandeerd kan blijven. Het instructiebad is dan ook open.
In functie van de richtlijnen zullen er max 40 zwemmers per tijdsblok toegelaten worden.
Dit tijdsblok is 1u00 inclusief omkleedtijd. De zwemmers moeten 5 min voor eind uur uit het water.
Blijven gesloten:
springplank
whirlpools
Voor 10-beurtenkaarten wordt de periode met 3,5 maanden verlengd.
Zwemlessen/privélessen zijn momenteel nog niet toegelaten tijdens alle tijdsblokken. Dit wordt periode per
periode bekeken.
Maximum 1 zwembeurt/dag
Bezoekers vanaf 12 jaar dragen verplicht een mondmasker in de inkomhal, de gangen, de toiletten en
dit tot in de kleedkamers.

Hoe ziet je zwembadbezoek eruit?
Je komt best aansluitend op je gereserveerde tijdsblok.
Hou individueel rekening met de eigen omkleedtijd (max 10 min voor je zwembeurt om wachtrijen te
vermijden).
Iedereen komt langs de kassa om zich te registreren.
Betalen van een beurt of 10-beurtenkaart doe je bij voorkeur met bancontact.
Je hebt je zwemkledij reeds onder je kledij aan.

Je kan zwemmen tot maximaal 5 minuten voor einde zwembeurt voor familiezwemmen
Er zullen geen douches of haardrogers na de zwembeurt beschikbaar zijn.
Bezoekers vanaf 12 jaar dragen verplicht een mondmasker in de inkomhal, de gangen, de toiletten en
dit tot in de kleedkamers.
Bovenstaande regeling kan in functie van richtlijnen van hogere overheid of noodzaak op elk moment aangepast
worden.

Hoe reserveren?
Klik hier om het zwembaduurrooster te bekijken voor augustus.
Reserveren kan enkel telefonisch op 03 870 50 30:
Periode 1 (6/7 tem 12/7) wordt open gezet vanaf donderdag 2/7 van 10 tot 16 uur (niet tijdens het
weekend!)
Periode 2 (13/7 tem 26/7) wordt open gezet op vrijdag 10/7 om 10 uur
Periode 3 (27/7 tem 9/8) wordt open gezet op vrijdag 24/7 om 10 uur
Periode 4 (10/8 tem 23/8) wordt open gezet op vrijdag 7/8 om 10 uur
Periode 5 (24/8 tem 31/8) wordt open gezet op vrijdag 21/8 om 10 uur

What do you want to do ?
New mail

