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J0EPIEEE WE MOGEN WEER!  

Ja, na ruim anderhalf jaar is het dan eindelijk 
zo ver: we gaan weer zwemmen en beginnen 

na de herfstvakantie op zaterdag 30 oktober.  

Locatie blijft het SKWA (Sportcomplex Koning 
Willem Alexander) te Hoofddorp en de tijden 

zijn onveranderd van 16:30 – 17:30uur.  
Wel onze verantwoordelijkheid nemen!  

Het Covid virus is nog lang niet onder controle, 
maar dankzij het vaccinatieprogramma van de 

Overheid gaan we stap voor stap weer richting 

een normaal leven. Tot het zo ver is zullen we 
er rekening mee moeten houden dat wij 

werken met een kwetsbare groep deelnemers 
en vrijwilligers!  

Het verzoek is daarom alleen te komen als je 

gevaccineerd of negatief getest bent en thuis 
te blijven in geval van (verkoudheids-

) klachten. Er zal niet worden gecontroleerd, 
dus doen wij een beroep op 

woonvoorzieningen, ouders, verzorgers, 
deelnemers en vrijwilligers om daarop toe te 

zien en ter bescherming van onze 

kwetsbare medemens verantwoordelijkheid in 
deze te nemen.  

  
Voor deelnemers aan het zwemmen geldt het 

volgende:  

• voor deelnemers die ook naar de 

Instuif gaan, is er busvervoer van de 
Aanloop naar het SKWA. Let 
op: mondkapjes zijn verplicht in 
de bus!  

• voor deelnemers die met de taxi 

komen en worden opgehaald: 
plan de aankomst bij SKWA om 

16:00uur en het ophalen om 

18:00uur!  
Let op: als er sprake is van een 
ander taxibedrijf en/of 
andere taxipassen dan begin 2020, geef 
dat dan zo spoedig mogelijk door aan de 
Hoofdleider van het zwemmen!  
Hetzelfde geldt uiteraard ook voor 
deelnemers die sinds begin 2020 zijn 
verhuisd en het nieuwe adres nog niet 
hebben doorgegeven!  

• verzamelen voor en na het zwemmen 

doen we in de hal van het SKWA, 
reden is dat voor de horeca geldt dat 

je er alleen in kunt met een geldige 

QR-code!  

• om te voorkomen dat onze 
eigen grote kleedkamers (die met “de 

Spetters” aanduiding) te vol raken, 
wordt meekomende 

begeleiding verzocht om met hun 

deelnemers waar mogelijk de aparte 
(gezins)kleedhokjes te gebruiken. De 

grote kleedkamers gaan gedurende 
het zwemmen op slot, als kleding in 

tassen gedaan wordt dan kunnen deze 

tijdens het zwemmen in de grote 
kleedkamers worden gezet.  

• douchen graag zo kort mogelijk  

  
TARIEVEN SEIZOEN 21/22  

Na meer dan 5 jaar ontkomen wij er niet aan 

de tarieven voor het zwemmen licht te 
verhogen en wel met €0,50. Het tarief voor het 

zwemmen komt daarmee op €4,00 per keer.  
Het tarief voor busvervoer van de Aanloop 

naar het SKWA blijft €4,00 
 

VERJAARDAGEN 

Juli 
10 Anna             20 

17 Flora             70 
28 Gerard          55 

September 

05 Jaap  
09 Jessica  

10 Joshi              25 
22 Jurriaan         50 

27 Bennie            30 
29 Zenzel            30 

Oktober 

02 Arrie  
03 Peter              50 

12 Ruud               65 
15  Lutina  

16 Kim                 30 

18 Alex                50 
23 Michelle          

24 Anouska        45 
27 Maarten  

 


