
 

Aan de ouders/verzorgers van de leskinderen particuliere zwemles 
 
IJmuiden, 14-10-2020 
 
Betreft: wijzigingen zwemles m.i.v. 14 oktober 2020 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Dinsdag 13 oktober jl. heeft het kabinet tijdens een landelijke persconferentie nieuwe ingrijpende 
maatregelen afgekondigd om het aantal besmettingen terug te dringen. Dit is nodig om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf 
woensdag 14 oktober 22.00 uur.  
 
Het zwembad heeft vanwege de strengere coronaregels maatregelen moeten treffen, zo ook voor 
de particuliere zwemlessen. 
 
Om het aantal contactmomenten terug te dringen en de kans op grote drukte en het aantal 
sociale contactmomenten tussen mensen te beperken zijn we genoodzaakt de zwemlessen van 2 
zwemlessen per week, te wijzigen naar 1 keer per week.  
 
Ter informatie 

 De kleedkamers blijven open voor gebruik. 

 Er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches.  

 Tijdens de zwemlessen van uw kind worden ouders geacht buiten het pand te verblijven. 

 Het Sportcafé De Duinen in het zwembad is gesloten. 

 In het pand is het dragen van een mondkapje verplicht. 
 
Overzicht wijzigingen zwemlessen 
 

Niveau Normale lestijd maandag Gewijzigde lestijd maandag    
1 x per week                  

Speeltuin 1 17.30-18.00 uur 17.00-17.30 uur 

Wit 16.00-16.45 uur 16.00-16.45 uur 

Geel 16.00-16.45 uur 16.00-16.45 uur 

Oranje 16.00-16.45 uur  17.00-17.45 uur 

Blauw 16.00-16.45 uur 16.00-16.45 uur 

Vangnet Geel 17.30-18.00 uur 17.30-18.00 uur 
 

Niveau Normale lestijd maandag Gewijzigde lestijd donderdag    
1 x per week                  

Speeltuin 2 17.30-18.00 uur 17.00-17.30 uur 

Wit 16.45-17.30 uur 16.00-16.45 uur 

Geel 16.45-17.00 uur 16.00-16.45 uur 

Oranje 16.45-17.00 uur  17.00-17.45 uur 
 
 
 



 

 

Niveau Normale lestijd dinsdag Gewijzigde lestijd dinsdag  
1 x per week                  

Speeltuin 1 17.30-18.00 uur 17.00-17.30 uur 

Wit 16.00-16.45 uur 16.00-16.45 uur 

Geel 16.00-16.45 uur 16.00-16.45 uur 

Oranje 16.00-16.45 uur  17.00-17.45 uur 

Blauw 16.00-16.45 uur 16.00-16.45 uur 

Vangnet Oranje 17.30-18.00 uur 17.30-18.00 uur 
 

Niveau Normale lestijd dinsdag Gewijzigde lestijd vrijdag    
1 x per week                  

Speeltuin 2 17.30-18.00 uur 17.00-17.30 uur 

Wit 16.45-17.30 uur 16.00-16.45 uur 

Geel 16.45-17.00 uur 16.00-16.45 uur 

Oranje 16.45-17.00 uur  17.00-17.45 uur 
 

Niveau Normale lestijd woensdag Gewijzigde lestijd woensdag  
1 x per week                  

Speeltuin 1 16.15-16.45 uur 16.30-17.00 uur 

Wit 14.45-15.30 uur 14.45-15.30 uur 

Geel 14.45-15.30 uur 15.30-16.15 uur 

Oranje 14.45-15.30 uur  14.45-15.30 uur 

Blauw 14.45-15.30 uur 15.30-16.15 uur 

C-les 15.30-16.30 uur 15.45-16.45 uur 
 

Niveau Normale lestijd woensdag Gewijzigde lestijd zaterdag    
1 x per week                  

Speeltuin 2 10.30-11.00 uur 10.00-10.30 uur 

Wit 15.30-16.15 uur 09.00-09.45 uur 

Geel 15.30-16.15 uur 09.00-09.45 uur 

Oranje 15.30-16.15 uur  10.00-10.45 uur 
 
 

Voor de B- en C zwemlessen zijn er geen wijzigingen m.u.v. woensdag. Ook de snorkellessen, het 
Vangnet Wit op woensdag en de Speeltuin op zaterdag 08.30-09.00 uur blijven hetzelfde. 
 

Wij doen ons uiterste best om iedereen zoveel mogelijk persoonlijk op de hoogte te stellen. Maar 
wij verzoeken u ook om regelmatig onze website www.zwembadvelsen.nl in de gaten te houden 
in verband met eventuele aanvullende wijzigingen.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan staan onze receptionistes u 
graag te woord (tel. 0255-531888). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Management Team zwembad De Heerenduinen 

http://www.zwembadvelsen.nl/

