
  
 
 
 
 
 
 

 

 
Nieuwsbrief Het Sportpark 

 15 januari 2022 
 

Er mag weer gezwommen worden! 
 

Vanaf zaterdag 15 januari  is het weer mogelijk om te zwemmen bij Het Sportpark. Wij zijn daar heel blij 
mee! Alle activiteiten kunnen doorgaan. De kleedkamers, wisselcabines, kluisjes en douches zijn open.  
Omdat de horeca nog gesloten is, is het nog niet mogelijk om op onze locatie koffie/thee te nuttigen. 

 
We hebben nog wel te maken met een aantal coronaregels, maar komen steeds dichter bij een normale 
situatie.  
 
We zullen alle abonnementen (10-badenkaarten, 4 maand- en jaarabonnementen en de Aqua Sportief 
abonnementen verlengen voor de duur dat het zwembad gesloten is geweest. Mocht blijken dat er iets 
met het verlengen je abonnement niet goed gegaan is, meld je dan even bij de receptie. Zij kijken je kaart 
graag voor je na.    
 

 
 
 
Je bent verplicht een mondkapje te dragen in Het Sportpark. Houd 1,5 meter afstand van 
volwassenen en medewerkers.   
 
Houd je aan de richtlijnen van het RIVM.  
 
 
 

 
 
Coronatoegangsbewijs én ID bewijs verplicht 
 
Het tonen van een van een geldig coronabewijs blijft verplicht voor iedereen 
van 18 jaar en ouder bij binnenkomst in Het Sportpark. Dit geldt ook voor 
ouders/verzorgers van de zwemleskinderen. Hierop zijn geen uitzonderingen 
mogelijk. Een coronatoegangsbewijs kan worden getoond vanuit de Corona 
Check App of geprint op papier. Omdat het coronatoegangsbewijs voor 
iedereen toegankelijk is (door vaccinatie of regelmatig testen) worden 10 
baden kaarten en abonnementen niet verlengd of stopgezet, alleen de periode 
dat we gesloten zijn geweest.  
 



Verder is het van belang dat je de basisregels blijft volgen: 

• Testen bij klachten; blijf thuis en laat je testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd bent. 

• Bij een positieve test; blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 

• 1,5 meter is een veilige afstand, bescherm jezelf en anderen. 

• Schud geen handen. 

• Was vaak en goed je handen. 

• Hoest en nies in je elleboog 
 
Het is goed om te weten dat onze medewerkers geen invloed hebben op de maatregelen en hun werkzaamheden zo 
goed mogelijk proberen uit te oefenen. We proberen er samen met onze gasten het beste van te maken en vragen je 
dan ook om begrip.  
 

Tot ziens in Het Sportpark!  


