
Wanneer kunt u wel en wanneer kunt u nog niet zwemmen. 
 
We zijn blij dat we een deel van de lessen weer kunnen starten. 
Helaas kunnen we nog niet alle groepen laten beginnen omdat 

• er geen ouders mee naar binnen mogen 

• er bij voorkeur geen instructeurs in het water mogen (noodgevallen uitgezonderd) 

• we geen drijf- of hulpmiddelen mogen gebruiken 

• de locatie niet geschikt is of nog gesloten 

• de groepen boven de 12 jaar met een minimaal aantal mogen zwemmen  
Om bovenstaande oa veiligheidsrisico’s heeft CWP besloten alleen in de grote en diepe baden zwemles te gaan 
geven. 
 

We proberen al onze leden persoonlijk te mailen, helaas zullen we niet iedereen kunnen bereiken, dus heeft u 
vragen stel ze dan gerust per mail of vraag ons de informatie omtrent de lessen nogmaals te sturen. 
 

Vanaf maandag 8 juni gelden de volgende zwemtijden: 
 
Maandag, Zuiderpark 17:15 – 17:45 uur kinderen ondiep geen zwemlessen 
Maandag, Zuiderpark 17:45 – 19:15 uur kinderen ondiep geen zwemlessen 
Maandag, Zuiderpark 17:45 – 19:15 uur kinderen diep  1e zwemles 8 juni 2020 
Maandag, Zuiderpark 19:15 – 20:00 uur volwassen ondiep geen zwemlessen 
Maandag, Zuiderpark 19:15 – 20:00 uur volwassen diep  1e zwemles 8 juni 2020 
 
Maandag Steenvoorde 19:30 – 21:30 uur mannen  geen zwemlessen 
Zwembad is nog gesloten omdat dit in een verzorgingshuis is gevestigd 
 

Woensdag, Escamphof 08:00 – 14:00 uur vrouwen en MBvO geen zwemlessen 

Zwembad is nog gesloten ivm beperkte ruimte 
 

Woensdag, Houtzagerij 17:45 – 18:25 uur kinderen ondiep geen zwemlessen 

Woensdag, Houtzagerij 17:45 – 18:25 uur kinderen diep  1e zwemles 10 juni 2020 
Woensdag, Houtzagerij 18:25 – 19:05 uur kinderen ondiep geen zwemlessen 

Woensdag, Houtzagerij 18:25 – 19:05 uur kinderen diep  1e zwemles 10 juni 2020 

Let op, aangepaste tijden 18:25 – 19:05 wordt 18:30 – 19:10 uur 

 

Woensdag, Houtzagerij 19:20 – 21:20 uur vrouwen ondiep geen zwemlessen 

Woensdag, Houtzagerij 19:20 – 21:20 uur vrouwen diep  geen zwemlessen 

Woensdag, Houtzagerij 21:20 – 22:00 uur vrij zwemmen vr gesloten 

Deze groepen zijn te groot om rekening te kunnen houden met de  1,5 m afstand regels. 

 

Donderdag, Blinkerd 17:00 – 19:15 uur kinderen ondiep geen zwemlessen 

Donderdag, Blinkerd 17:00 – 19:15 uur kinderen diep  1e zwemles 11 juni 2020 

Donderdag, Blinkerd 19:15 – 20:00 uur volwassenen diep 1e zwemles 11 juni 2020 

 

Vrijdag,  Waterthor 18:30 – 20:00 uur kinderen ondiep geen zwemlessen 

Vrijdag,  Waterthor 18:30 – 20:00 uur kinderen diep  1e zwemles 12 juni 2020 

De leerlingen < 13 jaar v.d. conditiegroep mogen starten de andere moeten nog even wachten. 

 

Zaterdag, Waterthor 15:30 – 17:45 uur kinderen ondiep geen zwemlessen 

Zaterdag, Waterthor 15:30 – 17:45 uur kinderen diep  1e zwemles 13 juni 2020 

Hier zijn ook extra lessen ingepland voor de examen kandidaten van 15 maart 2020! 

 

Zondag, Steenvoorde 12:45 – 15:30 uur alle groepen  geen zwemlessen 

Zwembad is nog gesloten omdat dit in een verzorgingshuis is gevestigd. 



Dit moet u betalen voor de afgelopen en komende maanden. 

 

Contributie verplichtingen 2020 voor de leden die mogen zwemmen (muv MBvO): 

januari t/m maart   € 22,50 / maand 

april en mei   € 00,00 

juni    € 11,25 

juli en augustus   € 22,50 / maand 

september t/m december € 23,50 / maand 

 

Contributie verplichtingen 2020 voor de leden die nog niet mogen zwemmen (muv MBvO): 

januari t/m maart   € 22,50 / maand 

april t/m  juni   € 00,00 

juli t/m december  wordt vastgesteld zodra er meer bekend is 

 

Indien het zwembad waar u normaal zwemt tijdens de zomervakantie wordt gesloten vanwege onderhoud zal 

de contributie voor de maanden juli en augustus aangepast worden. 

Voor juli zal dan een bedrag van € 11,25 in rekening worden gebracht  en voor de maand augustus niets. 

Van eventuele sluitingen zullen we u tijdig op de gebruikelijke manier op de hoogte brengen. 

 

Eventueel kunnen we u in de gelegenheid stellen een aantal lessen te volgen in een zwembad dat wel open is 

tijdens de zomervakantie. Als u hier behoefte aan heeft laat het ons dan tegen die tijd even weten. 

 

 

 

Contributie verplichtingen 2020 voor MBvO leden: 

januari t/m maart   € 14,50 / maand 

april t/m  juni   € 00,00 

juli t/m december  wordt vastgesteld zodra er meer bekend is over herstart van deze groep 

 

 

Contributie verplichtingen 2020 voor waterpolo leden: 

januari t/m maart   € 26,00 - € 28,00 / maand  

april en mei   € 00,00 

juni t/m augustus  € 26,00 - € 28,00 / maand 

september t/m december € 27,00 - € 29,00 / maand 

 

 

Diploma A, B en C opgegeven voor het examen van 15 maart 2020  

 

Alle leerlingen die op 15 maart waren opgegeven om diploma te zwemmen krijgen apart bericht. 

Hieronder een kleine samenvatting. Heeft u de mail niet ontvangen laat het ons dan even weten. 

 

Er worden gratis extra zwemlessen georganiseerd in zwembad de Waterthor. 

• Zaterdag 13 juni 2020 van 15.30 – 17.45 uur (C 15.30 / B 16.15 / A 17.00 uur) 

• Zaterdag 20 juni 2020 van 15.30 – 17.45 uur (C 15.30 / B 16.15 / A 17.00 uur) 

• Zaterdag 27 juni 2020 van 15.30 – 17.45 uur  (C 15.30 / B 16.15 / A 17.00 uur) 
De derde les (27 juni) zullen we gebruiken om het examen af te nemen en de diploma’s uit te reiken. 

We gaan er alles aan doen om er, ondanks dat het zonder toeschouwers moet gebeuren, een feestje voor de 

kinderen van te maken. 


