
                         Nieuwerkerk aan den IJssel , mei 2019 
Betreft belangrijke informatie nieuwe lesfase  
juni – september 2019 
 
Geachte ouders / verzorgers van onze zwemleskinderen , 
 
Van zondag 21 juli tot en met zondag 11 augustus is het binnenbad van het Polderbad 
gesloten wegens groot onderhoud. Omdat wij het voor uw kind belangrijk vinden dat de 
zwemlessen toch doorgaan gedurende deze periode worden de zwemlessen verplaatst 
naar onze vestiging in Moordrecht. In deze brief leest u wat u kunt verwachten. 
 
De kwaliteit en veiligheid van onze accommodaties hebben voor ons de allerhoogste 
prioriteit, dit blijkt uit ons jaarlijkse behaalde ‘Veilig en Schoon’ keurmerk. In goed 
overleg met de gemeente Zuidplas is daarom besloten tot een grondige aanpak op het 
gebied van groot onderhoud. We gaan onder andere de reinigingsinstallatie van het 
zwembadwater en de totale luchtbehandeling vervangen.  
 
Om toch doorgang te geven aan onze zwemlessen zullen wij tijdens deze periode met al 
onze zwemlessen voor het zwem-ABC uitwijken naar onze vestiging in Moordrecht. 
Alle kinderen blijven op hun eigen lesdag zwemmen, alleen de tijden kunnen afwijken 
van de tijden die u gewend bent tijdens de schoolvakanties. 
Wij verwijzen graag naar het bijgaand schema voor de exacte planning tijdens de gehele 
zomervakantie. 
LET OP !!  
Het betreft de nieuwe lesfase juni – september 2019 
 
Wij streven ernaar om vanaf maandag 12 augustus alle zwemlessen weer te kunnen 
geven in het Polderbad volgens het vakantierooster wat u gewend bent.  
 
Adresgegeves Locatie Moordrecht : 
Sportcentrum de Zuidplas 
Sportlaan 3 
2841 EB Moordrecht  
 
Het buitenbad van het Polderbad  zal gedurende de gehele zomerperiode wel dagelijks 
geopend zijn. U bent dus elke dag welkom om buiten recreatief te komen zwemmen in 
de periode van 20 juli t/m 1 september van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Wij danken u voor uw begrip en wensen u alvast een hele fijne zomervakantie toe. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Jerry of Kitty via 
telefoonnummer 0180 – 31 32 55 
 
Met vriendelijke groet, 
Jerry Wursten  
zwemzaken@sportstichtingzuidplas.nl 


