Intergemeentelijk zwembad Den Bessem blijft open met volgende week
aangepaste openingsuren.
Beste klanten,
Zwembad Den Bessem volgt de richtlijnen uit het protocol voor zwembadexploitanten strikt op en kan op
een verantwoorde en veilige manier openblijven.
Vanaf maandag 29 maart ontvangen we geen scholen meer. Daardoor kunnen we vervroegd switchen
naar onze vakantieregeling en je dus al vanaf volgende week meer openingsuren voor publiek zwemmen
aanbieden.
•

We houden hierbij wel rekening met de uren voor onze zwem- en duikclubs, waardoor we volgende
week op dinsdag en vrijdag vroeger sluiten dan gebruikelijk is tijdens de vakantieregeling.

•

We blijven volgende week nog steeds om 07.00 uur opengaan om de trouwe zwemmers van de
vroege shift te bedienen.

Uurregeling publiek zwemmen voor volgende week ziet er zo uit:
Maandag 29/3

07.00 – 20.00 uur

dinsdag 30/3

07.00 – 15.30 uur

woensdag 31/3

07.00 – 20.00 uur

donderdag 1/4

07.00 – 22.30 uur

vrijdag 2/4

07.00 – 15.30 uur

zaterdag 3/4

08.00 – 17.00 uur

zondag 4/4

gesloten (Paaszondag)

In de paasvakantie komen er geen zwem– en duikclubs meer en vallen we terug op onze vertrouwde
uurregeling van tijdens schoolvakanties.
maandag

08.00 – 20.00 uur*

dinsdag

08.00 – 20.00 uur

woensdag

08.00 – 20.00 uur

donderdag

08.00 – 22.30 uur

vrijdag

08.00 – 18.00 uur

zaterdag

08.00 – 17.00 uur

zondag

08.00 – 13.30 uur

*op paasmaandag 5/4 zijn we geopend tot 13.30 uur.
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Het maximum aantal bezoekers op hetzelfde moment werd op 60 gebracht. Veiligheid primeert.
Je kan best vooraf checken hoe druk het is via de druktebarometer op www.denbessem.be. Deze geeft in
real-time het aantal aanwezige zwemmers weer. Wanneer de druktebarometer oranje kleurt, dan rest er
nog 10% van de capaciteit. Kleurt het rood, dan hebben we het maximum bereikt.
Op donderdagavond 20.30 – 22.30 uur (sfeerzwemmen) en op zaterdag- en zondagvoormiddag zijn er
geregeld wachtrijen. Vermijd deze drukke momenten!
We verwachten van al onze bezoekers dat ze de veiligheidsvoorschriften strikt opvolgen:
•
•
•
•

een mondmasker is verplicht, tot in de kleedkamers;
houd steeds 1,5 meter afstand van andere bezoekers; ook in de gangen en de kleedkamers;
blijf zeker thuis al je ziek bent;
respecteer onze duidelijk gesingnaleerde in – en uitstroom.

Alle kleedkamers worden na elk gebruik gepoetst en ontsmet.
Hou de moed erin én hou het veilig!
Met vriendelijke groeten,
Team Den Bessem
Intergemeentelijk zwembad (Borsbeek, Edegem, Hove, Borsbeek en Mortsel)
denbessem@mortsel.be
www.denbessem.be
03 448 09 00
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