
 

 

 

 

 
Werkwijze indoor speeltuin Klein Vaarwater 
 
Betreft: bevestiging spelen in de indoor speeltuin 
 
Beste gast, 
 
Wij zijn blij om jullie weer te mogen verwelkomen in de indoor speeltuin, ook wel het 
speelhol. Door de corona crisis gelden tijdelijk andere regels voor de indoor speeltuin. Hierbij 
sturen wij u de werkwijze om te kunnen spelen in de indoor speeltuin in Corona tijd.  
 
Om gebruik te maken van de indoor speeltuin gelden enkele voorwaarden die zijn 
gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM.  
- Volg altijd de aanwijzingen op van de medewerkers van Klein Vaarwater; 
- Reserveren is verplicht, zonder reservering geen toegang; 
- Houd minimaal 1,5 meter afstand; 
- Blijf thuis als u of iemand binnen het gezin de afgelopen 24 uur een van de volgende 

(ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn en hoesten of ver-
hoging of koorts; 

- Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheids-
klachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer na buiten; 

- Blijf thuis als u of iemand uit het gezin last heeft van onderliggend lijden; 
- Zoek geen risico’s op waardoor je bent aangewezen op medische hulp (bijvoorbeeld door 

een ongeval). 
- Er is een aparte in- en uitgang voor de sportafdeling. Daarnaast hanteren wij een een-

richtingslooproute op de sportafdeling. Jullie zijn verplicht om zich hier aan te houden; 
- Betreed alleen de ingang van de sportafdeling als u een reservering heeft voor het 

zwembad of de indoor speeltuin, aanvang maximaal 5 minuten voor de reservering; 
- Kom alleen of reis alleen met leden uit uw gezin. Kom zoveel mogelijk op fiets. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Werkwijze indoor speeltuin 
- Kom maximaal 5 minuten voor uw reservering; 
- Ingang voor het zwembad is aan de oostzijde van het Centrumgebouw (oude ingang); 
- U kunt uw vervoersmiddel parkeren bij de tijdelijke in- uitgang van het zwembad; 
- Bij binnenkomst is het verplicht om de handen te desinfecteren (minimaal 20sec); 
- Meld u aan bij de sportbalie alvorens u de indoor speeltuin betreed. Hier zijn tevens 

zwembadkaartjes te koop; 
- U kunt uitsluitend pinnen bij de sportbalie; 
- Het is maximaal 2 uur spelen;  
 
Aangepaste regels: 
- Speelduur van maximaal 2 uur;  
- Er mogen maximaal 2 ouder of begeleiders 

mee naar de indoor speeltuin; 
- Het is niet toegestaan om met andere 

gezinnen aan één zitgedeelte te zitten; 
- Laat de tafels, stoelen en de banken in de 

huidige opstelling staan. Het is niet de 
bedoeling dat er met tafels en stoelen wordt 
geschoven. Deze zijn opgesteld aan de hand van de richtlijnen van het RIVM.  

- Ouders mogen tijdelijk niet mee in de indoor speeltuin. Zij zijn verplicht om plaats te 
nemen aan de tafels; 

- Alleen in de peuterzone zijn ouders toegestaan om hun zoon en/of dochter onder de 4 
jaar te begeleiden. Houd hierbij rekening met de 1,5m afstand; 

- Kinderen ouder dan 4 jaar mogen niet in de peuterzone; 
- Verlaat direct de indoor speeltuin, wanneer het eindsignaal wordt gegeven.  
 
Belangrijk om te weten! 
- Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis; 
- Het is niet toegestaan om onnodig op te houden bij de in- en uitgang, bij de sportbalie 

en zitgedeeltes; 
- Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken 

van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbedie-
ning, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de 
neus.   

 
Voor vragen of annuleringen kunt u contact opnemen via de mail: zwembad@kleinvaarwa-
ter.nl of telefonisch: 0519-542156 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Sport & Recreatie 
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