Hallo iedereen,
Eerst wil ik jullie een gezond, hoopvol en sportief 2021 wensen, ook vanwege het voltallige
superteam van Zwemclub SOS. Het was en is nog steeds een hectische periode waar we vooral
proberen er het beste van te maken. Maar jullie zijn goed bezig! En we doen stap per stap verder!
Ondertussen kregen we info over de zwembaden van Gent. Hier mogen we verder zwemmen zoals
we bezig waren vanaf maandag 4 januari. We hebben momenteel dus 2 groepen ; de -12-jarigen en
de +12-jarigen. Voor de jongsten blijft alles gelijk. Voor de +12-jarigen (vanaf 2008, 2007, 2006 enz.)
en volwassenen zwemmen we in bubbels van 4.
De leden van Palaëstra Deinze worden op de proef gesteld! Ik hoop van harte dat, op het overleg van
dinsdag 5 januari, de burgemeester jullie gezind zal zijn. Ik vroeg het hem al meermaals !! Fingers
crossed !! Wij hopen vanaf woensdag 6 januari jullie hierover te kunnen briefen.
Hieronder volgt de regeling vanaf 4 januari tot er nieuwe aanpassingen zijn. We hebben vooral
geprobeerd om alle groepen zo veel mogelijk de kans te geven om 1x per week te zwemmen. Dit is
soms ten koste van een groep die waarschijnlijk tijdelijk minder aanbod zal hebben. Maar hopelijk
duurt dit niet te lang. De triatleten zullen hierover ook een aparte mail krijgen .
Regeling per zwembad vanaf maandag 4 januari







Bert Carlier:
alle lessen gaan hier normaal door. Dit geldt zowel voor de kinderen als de volwassenen!
Rooigem:
alle lessen gaan door (kinderen en volwassenen).
Strop:
Maandag
o alles gaat gewoon door, behalve “techniek crawl” (jullie worden hierover gemaild) en
de “master/triatleten” zwemmen niet.
Vrijdag
o De -12-jarigen komen om 17u30 (van groep oranje tot en met zwart) en om 18u20
(groepen geel en wit). Opgelet om 18u20 geen groepen roze, groen en blauw!
De uitzonderingen hiervoor worden persoonlijk gemaild!
o De +12-jarigen en volwassenen komen op hun normale tijdstip zwemmen.
Uitzonderingen worden persoonlijk gemaild (groep techniek crawl).
o Er is geen zwemmen voor master/triatleten!
Rozenbroeken:
hopelijk vanaf 11 januari terug open. Info volgt.
Palaëstra:
wordt op de voet gevolgd, hopelijk vanaf 6 januari goed nieuws.

Ik hoop dat jullie nu niet denken: “Amai alweer zo’n brief”. Probeer vol te houden, we zijn zo blij dat
we nog mogen zwemmen. Probeer zeker deze regeling te volgen. Indien er nog vragen zijn, dan mag
je gerust mailen. Mijn winkel is steeds open!
Ik wil alleen nog zeggen: “Een welgemeende dank u wel aan iedereen voor het vertrouwen, respect
en geduld in onze mooie zwemclub SOS!”. 2021 wordt zeker beter, blijf gezond en draag zorg voor
elkaar.
Dikke knuffel vanwege,
Inge en haar steeds enthousiaste ploeg van zwemclub SOS

