Hallo iedereen ,
Ik ben er weeral en snel na elkaar , maar ik breng goed nieuws !!
Eerst en vooral voor de zwemmers van Bert Carlier , jullie kunnen vanaf maandag as 7 december
terug naar jullie vertrouwde zwembad , dit tot aan de kerstvakantie ! Dit geldt voor alle groepen ook
de aquagym en start to crawl .Verder moeten jullie eigenlijk niet meer lezen , de update zal gebeuren
, hoop ik, tijdens het verlof ! Jullie moeten dus geen rekening houden met hetgeen hieronder komt .
Je mag wel het laatste lezen , dat er nog een beetje goed nieuws komt !
Vanaf maandag 7 december is er ook versoepeling voor + 12 jarigen !! Ik heb zo veel mogelijk
geprobeerd om iedereen de kans te geven om te zwemmen , dit tot aan de kerstvakantie . Na de
vakantie houden we jullie terug op de hoogte over het verdere verloop . Dus alles gebeurt steeds op
het laatste moment dus bekijk regelmatig je mails . De versoepeling bij + 12 jarigen is dat ze toch
mogen zwemmen in bubbels van 4 . Met trainer is dit 3 . Vandaar een beetje het moeilijke . Maar op
die manier moeten we die groep ook niet weren uit het zwembad . Gelukkig !!
Lees alles heel aandachtig en bij vragen stuur mij gerust ! Iedereen komt zwemmen op het gewone
moment behalve de uitzonderingen hieronder .
Voor de zwemmers van de Palaëstra , alle kinderen onder de 12 jaar zijn steeds welkom , zoals reeds
doorgegeven . De + 12 jarigen zullen in principe tijdens de kerstvakantie kunnen komen op maandag
in het Strop . Dan is alles een beetje verdeeld . De volwassenen in de Rooigem zullen hier ook
naartoe kunnen komen .
De regeling voor de volgende 2 weken : Op dinsdag en donderdag in de rooigem blijft alles gelijk
( geen volwassenen op donderdag )
Op maandag : de groep rood zwemt enkel om 18u20 ook de +12 jarigen . Er is geen zwemmen voor
de gevorderden volwassenen en de senioren , en ook niet voor Techniek crawl ( jullie zullen op
vrijdag kunnen zwemmen ) . De triatleten krijgen een aparte info met de uurregeling .
Op vrijdag : om 18u20 zwemmen geel , wit en rood zoals normaal ook de +12 jarigen . En om 19u10
zwemt de groep rood maar de -12jarigen moeten om 18u20 komen . Om 19u10 zwemmen
Techniek crawl ( ook diegenen die op maandag zijn ingeschreven ). Daar kunnen ev 4 à 5 personen
bij uit de groep van de Palaëstra ( die zwom om 12u55 ) . Bij interesse mij zeker sturen , dus zeker
op voorhand laten weten . Er is geen zwemmen voor beginners volwassenen , triatleten en
gevorderden .
Ik hoop van harte om hiermee niet te veel mensen te moeten ontgoochelen ! Ik heb nog een beetje
goed nieuws maar dat zal jullie verteld worden in de volgende info mail .
Tijdens de kerstperiode liggen de meeste groepen stil , er zal enkel op maandag gezwommen worden
, en dit zullen we reserveren voor de + 12 jarigen . De triatleten worden hierover ook ingelicht .
Er is hoop , het kan alleen maar beter worden , nu niet opgeven ; er komt al een lichtpuntje !!
Hou jullie gezond en zorg goed voor elkaar ,
Dikke knuffel van Inge en haar schitterend team .

PS als ik iets over het hoofd zou gezien hebben , laat het me zeker weten , want alles moet snel
gebeuren .

