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Vanaf 1/02/21 zijn er nieuwe coronamaatregelen. 

Voor de -12-jarigen is dit een verstrenging voor de 

12- tot 18-jarigen is er een versoepeling. Er worden 

nu 10 zwemmers (-18 jaar) per baan toegelaten. Bij 

de volwassenen verandert er niets (= 4 zwemmers 

per baan). 

 
 

N I E U W E  G R O E P E N   

Na de krokusvakantie start er op woensdag om 17u20 een nieuw 
groepje watergewenning niveau 1 & leren zwemmen. Dit 
betekent dat er op woensdag nu 4 groepjes zullen zijn in plaats 
van 2 groepjes zoals voor de vakantie. De meeste kindjes van 
watergewenning & leren zwemmen zijn een groepje 
opgeschoven. Enkel wanneer de trainers de ouders hebben 
aangesproken is dit niet het geval. Hierbij geven we nog eens het 
overzicht van de veranderingen die zijn doorgevoerd ten opzichte 
van voor de vakantie. Opgelet: voor de pijl zijn de tijdstippen van 
VOOR de krokusvakantie, achter de pijl staan de tijdstippen NA de 
krokusvakantie.  
  
Woensdag WATERGEWENNING 
Niveau 1: 17u20 → niveau 2: 18u 
Niveau 2: 18u → niveau 3: 18u40 
Niveau 3: 18u40 → leren zwemmen: 18u40 
 
Woensdag LEREN ZWEMMEN: 
18u40: kindjes die hun brevet van 25m hebben behaald zijn 
aangesproken/gemaild door meester Kris met de vraag om dit te 
verplaatsen naar woensdag om 17u20. 
 
Zaterdag WATERGEWENNING:  
Niveau 1: 8u30 → niveau 2: 8u30 
Niveau 2: 9u10 → niveau 3: 9u10 
Niveau 3: 9u50 → leren zwemmen 9u50 
! Opgepast: de uren op zaterdag blijven dus hetzelfde, het 
niveau van de les wordt aangepast! 

R E G I S T R E R E N   

Voor de vakantie was het reeds nodig om voor sommige lessen te 
registreren via een excelsheet. Dit is noodzakelijk om het 

! Definitieve sluiting ! 

Het stadsbestuur heeft ons bevestigd dat 

het zwembad definitief sluit op 1 juli 2021. 

We merken dat dit bij alle leden en de 

bevolking in Gistel en omstreken op heel 

weinig begrip kan rekenen. Dit is een 

betreurenswaardige beslissing waarbij de 

veiligheid & (mentale) gezondheid van 

zowel jong & oud in het gedrang zal komen.   

 

 

 

 

➔ Indien je een document van de 

mutualiteit indient kun je tot 15 euro 

lidgeld terugkrijgen. Dien dus gerust je 

blaadje in, dit mag gerust via onze e-

mail! Dit wordt ingevuld terugbezorgd 

via de post.  

 

➔ Mogen we vriendelijk vragen om de 

maatregelen op te volgen, we willen 

immers allen zo lang en veilig mogelijk 

van de lessen genieten.  
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maximum aantal deelnemers in het zwembad niet te 
overschrijden. Voor sommige ouders vormde dit om 
verschillende redenen een probleem waardoor er soms enkele 
keren heen & weer werd gemaild. We willen deze problemen 
vermijden door na de vakantie de link telkens op onze website te 
plaatsen. Inschrijven voor de les van de komende week zal 
mogelijk zijn vanaf zondag 10u. Hiervoor zal het niet noodzakelijk 
zijn om een google-account te hebben. Net zoals voor de vakantie 
is het niet nodig om te reserveren voor de lessen op maandag en 
donderdag.  
Op woensdag is het wel noodzakelijk om te reserveren voor de 
lessen om; 
* 18u: leren zwemmen, 25m brevetjes, zwemtraining 
* 18u40: leren zwemmen, 25m brevetjes 
Op zaterdag is het noodzakelijk om te reserveren voor de lessen 
om; 
* 9u10: baan aan de straatkant 
* 9u30: zwemtraining 
* 9u50: baan aan de straatkant 

 

 


