
 
 

Richtlijnen voor zwemmen bij TerSpegelt in coronatijd  
Maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen 
 
Bij het openen van de zwemvoorzieningen bij Recreatiepark TerSpegelt moeten wij rekening 
houden met de maatregelen zoals voorgeschreven door RIVM en Rijksoverheid. 
 
Zwembad maatregelen i.v.m. coronavirus 
 
Vooraf reserveren voor het zwembad is verplicht, gezien een beperktere beschikbaarheid 
met een maximum aantal zwemmers per uur. 
 
Reserveren kan een dag vooraf of op de dag zelf bij de ingang van het zwembad, kom alleen 
en neem je vakantiepas mee. Alleen te reserveren voor je eigen gezin. 
 
Zwemmen is alleen mogelijk in gezinsverband, kinderen onder begeleiding van minimaal 1 
volwassenen en bij voorkeur met 1 ouder. 
 
Als je gaat zwemmen: 

 Gedoucht en na een toiletbezoek, kom je met je zwemkleding (onder je kleding) aan 
naar het zwembad.  

 Zorg dat je 5 minuten vooraf aanwezig bent en wacht buiten bij de ingang van het 
zwembad. Vergeet je vakantiepas(sen) niet mee te nemen.  

 Ben je niet op tijd aanwezig, dan komt je reservering te vervallen.  

 Je kan maximaal 1 uur zwemmen (inclusief omkleden). 

 Volwassenen dienen minimaal gebruik te maken van Bloos’ Bad en de  
 glijbaan. De CanalPlay is niet toegankelijk voor volwassenen. 

 Maak gebruik van de aangegeven looproutes en volg de aanwijzingen van 
medewerkers te allen tijde op. 

 Toiletten en douches zijn niet geopend. 

 Verlaat direct na het zwemmen het zwembad zo spoedig mogelijk. 
 
  



 
 

SterrenStrand maatregelen i.v.m. coronavirus 
 
Houd rekening met beperkte beschikbaarheid van SterrenStrand. Kom lekker zwemmen en 
spelen maar blijf niet te lang.  
 
Toegang tot SterrenStrand is alleen mogelijk in gezinsverband, kinderen onder begeleiding 
van minimaal 1 volwassenen. 
 
Reserveren vooraf is niet nodig.  
 
Als je naar SterrenStrand gaat: 

 Gedoucht en na een toiletbezoek, kom je met je zwemkleding (onder je kleding) aan 
naar het SterrenStrand. 

 Kom naar de ingang van SterrenStrand en neem je vakantiepas mee. 

 Je kan maximaal 1 uur gebruik maken van SterrenStrand.  

 Je hebt alleen toegang tot SterrenStrand, niet tot het zwembad, hiervoor dien je te 
reserveren. Zie achterzijde. 

 Maak gebruik van de aangegeven looproutes en volg de aanwijzingen van 
medewerkers te allen tijde op. 

 Toiletten en douches zijn niet geopend. 

 De kiosk in SterrenStrand is gesloten. 

 Verlaat direct na het spelen SterrenStrand zo spoedig mogelijk. 


