
JAARVERSLAG

ZWEMBADEN EN BUURTHUIS

DE THERMEN2 2021

In 2021 hadden wij wederom, voor het tweede 

jaar, te maken met het Coronavirus. Een virus 

met enorme impact op de bedrijfsvoering 

en de veerkracht van ons personeel en onze 

bezoekers. We laveerde tussen lockdowns en 

versoepelingen in. In dit jaarverslag laten  

wij u graag zien wat ondanks het Coronavirus  

wél kon. Dit was De Thermen2 in 2021.



AANTAL BEZOEKERS

Aantal zwemlessen  47.856
Aantal recreatief  54.125
Aquasport inclusief banenzwemmen  24.199
Baby- en peuterzwemmen  2.750
Zaalverhuur Aquarijn  16.685
Aantal winterzwemmers  28.400

Totaal aantal bezoekers  238.421

AANTAL WEKEN GEOPEND

De Hoorn weken geopend  52
De Hoorn weken gesloten  0

Aquarijn weken geopend  47,5
Aquarijn weken gesloten  4,5 

Trots zijn wij om te melden dat we ondanks de 
Coronamaatregelen zwembad De Hoorn geen enkele 
week deuren heeft moeten sluiten. Dankzij aanpassingen 
in zwemlestijden en het openen van het buitenbad voor 
Winterzwemmen hebben wij kunnen doordraaien en 
de inwoners van Alphen aan den Rijn (en de rest van 
Nederland) kunnen laten zwemmen. 

ONZE ZWEMLESSEN

In totaal hebben 1081 kinderen een zwemdiploma 
behaald. Naast reguliere zwemlessen hebben wij in de 
zomervakantie ook gewone zwemlessen gegeven. In 
verband met de lockdown door Corona was hier extra veel 
vraag naar. Veel complimenten kregen wij van ouders en 
verzorgers over onze snelle en duidelijke communicatie 
en de creativiteit van de organisatie en onze collega’s. 
Ook de Turbocursus waarin kinderen in twee weken een 
stoomcursus zwemmen krijgen was een groot succes.



DIT VONDEN ONZE GASTEN

Trots zijn wij op de positieve feedback die wij afgelopen jaar kregen via Google Reviews:

EDITH STARMANS
Mooi schoon 
zwembad. Prima 
te doen ondanks 
tijdsloten en 
coronabeperkingen. 
Ons prima vermaakt.

THIRZA LEMCKE
Op zaterdagmiddag 
tijdens gezinszwemmen 
was het zwembad 
erg netjes en schoon. 
Een rustige en fijne 
sfeer. Alle baden 
waren open, in het 
zwemlesbad lagen 
matten en een brug. 
In het recreatiebad 
lagen ook wat matten. 
Vriendelijk personeel 
dat op een prettige 
manier aanspreekt en 
meedenkt.

PETRA BLOM
Fantastisch dat het buitenbad in de winter open was, binnen 
ook erg leuk zwembad zeker voor kinderen.

WILCO VAN  
DER MERSCH
Fijn buitenzwembad! 
Vriendelijk personeel en
je kan goed op afstand 
wachten en omkleden. 
Ook de warme 
chocolademelk is ideaal. 
Watertemperatuur is 21 
graden. Je betaalt er 
wel meer voor dan het 
binnenzwemmen, maar 
dat is het zeker waard. 
Ik ken dit zwembad al 
sinds mijn jeugd, maar 
omdat in Den Haag 
geen buitenbaden 
zijn is het een ideaal 
alternatief!

MARIO BLIJSWIJK
Goede plek om met 
de kinderen naar 
toe te gaan, nieuwe 
ingangsmogelijkheid 
met QR-scanner 
zonder mensen die 
een beetje opstopping 
veroorzaken tijdens 
het binnenkomen :). 
Mooi zwembad en 
geweldige glijbaan.

DAVID VLIEGEN
AquaRijn is een mooi 
schoon zwem-
bad, redelijk nieuw. 
Gratis WiFi. Parkeer-
gelegenheid is in een 
inpandige parkeer-
garage en is ook gratis. 
Inpandige toegang 
vanaf de garage. In 
het gebouw is horeca 
aanwezig, was alleen 
gesloten toen ik er was, 
zal wel met corona te 
maken hebben gehad. 
Volgende keer maar 
proberen.

MARLEEN VAN VLIET
Ik raad een ieder aan om hier je kinderen op zwemles te doen. Nu al een aantal malen als opa 
toegekeken bij onze kleinkinderen. De zweminstructeurs zijn super pedagogisch bezig met 
de kinderen om ze zo hun eerste zwemdiploma’s te laten behalen. Vriendelijk, zeker ook naar 
ouders en erg betrokken op de kinderen. Zeer zeker een aanrader.



ONZE 
ZWEMACTIVITEITEN

Dagelijks vinden er op beide 
locaties tientallen verschillende 
lessen plaats. Voor bezoekers van 
-0 tot 100+ is er een activiteit 
passend bij de levensfase. Zij 
weten ons ook in grote getalen  
te vinden. Enkele voorbeelden:

- Peutersurvial
- Zwemles voor statushouders
- Banen zwemmen
- Winterzwemmen (nieuw)
-  Waterratjes (voor kinderen  

met een beperking)
- Therapiezwemmen
- Ladies only
- Senior fit
- Aquarobic
- Floatfit
- Aquajoggen
- Vroege vogels
- Zwangerschapszwemmen
- Zwemles
- Baby-peuterzwemmen
-  Zwemmen voor mensen  

met dementie
- Oldstars waterpolo (nieuw)

ONZE (VAKANTIE)  
ACTIVITEITEN

- Kinderdisco
- Schoentje zetten
- Buitenspeeldag
- Spookzwemmen
- Suppen
- Opblaasbandendag
- Spetterspeeltuin
- Stuiverduiken
- Hondenplons
- Zwem4daagse
- Opendag AquaRijn



WINTERZWEMMEN
Op 21 januari is het buitenbad 
van zwembad De Hoorn geopend 
voor banenzwemmen. Mensen uit 
heel Nederland maken gebruik 
van de gelegenheid om banen te 
zwemmen in het buitenbad van 
zwembad De Hoorn. De opening 
van het buitenbad zorgde voor 
veel landelijke persaandacht. Het 
buitenbad is tot september open 
geweest voor banen zwemmen 
buiten. Het zogenaamde 
Winterzwemmen liep door tot 1 
mei. We mochten meer dan 20.000 
gasten ontvangen in het buitenbad. 
6 december opende het buitenbad 
opnieuw voor Winterzwemmen. Dit 
werd, evenals eerder in het jaar, 
een enorm succes. Kerstbomen, 
kerstmuziek en warme chocolade-
melk maakte de kerstsfeer rondom 
Winterzwemmen compleet. Mede 
dankzij de lockdown waren alle 
beschikbare plekken binnen 
mum van tijd vol en kon er al snel 
opgeschaald worden naar meer 
openingsuren. In totaal hebben 
meer dan 8400 mensen banen 
gezwommen in deze periode.

ONZE HOOGTEPUNTEN

CONTRACTVERLENING  
Op 26 maart heeft de Gemeente-
raad gebruik gemaakt van de 
verlenging van het exploitatie-
contract met Thermen² voor nog 
eens 5 jaar. Onder Thermen² 
vallen de zwembaden De Hoorn 
en AquaRijn.

NIEUWE GLIJBAAN
In april opende we de nieuwe 
interactieve glijbaan in het bijzijn 
van de kinderwethouders en 
wethouder Schotanus. De nieuwe 
glijbaan heeft diverse thema’s en 
maakt recreatief zwemmen nog 
leuker. 

TENT WILSKRACHT
Van maart tot juni stond er een 
tent op het buitenterrein van 
zwembad De Hoorn voor de lessen 
van Turnvereniging Wilskracht. De 
gymzalen waren in verband met 
Corona gesloten en wij konden op 
deze wijze Wilskracht onderdak 
bieden.

AGENTEN ZWEMMEN AF
De wijkagenten van Alphen Noord 
doken in politietenue het water in  
om mee te doen aan het afzwem-
men. De kinderen vonden het erg 
leuk om de agenten te ontmoeten  
en de agenten hebben wederom  
hun zwemdiploma behaald.



PILOT EVENT
Een door AZC Alphen Waterpolo 
Team en Zwembaden Alphen 
aan den Rijn georganiseerd 
jeugdwaterpolotoernooi was in april 
een van de pilotevenementen van 
de overheid. Door het hele land 
werden in de maanden april en mei 
evenementen aangewezen om te 
onderzoeken hoe de maatschappij 
stapsgewijs weer het sociale en 
sportieve leven kan oppakken. 
Bezoekers konden na het doen van 
een vrijwillige Coronatest naar het 
Waterpolotoernooi van de B en C 
klasse kijken.

ZWEM4DAAGSE
Maarten van der Weijden kwam 
langs in Aquarijn voor de scholen 
zwem4daagse. In de ochtend 
kwam hij aangefietst, vanuit 
Haarlem, terwijl de kinderen en 
onze mascotte Kees hem warm 
onthaalde bij ingang. Vervolgens 
hadden we binnen een meet & 
greet waarbij de kinderen allerlei 
vragen aan Maarten konden stellen.

POPULAIRSTE UITJE
Hoera. Zwembad De Hoorn is 
derde is geworden in de strijd naar 
het populairste uitje van Nederland 
op de website Fijn uit. 

KERSTZWEMLESSEN
Tijdens de kerstvakantie hebben wij 
extra kerstzwemlessen aangeboden. 
Hier was veel vraag naar aangezien 
het voor kinderen werd gezien als 
een uitlaatklep tijdens de lockdown. 
Ouders waren dan ook erg blij met 
ons aanbod. Voor kinderen is de 
continuïteit van de zwemlessen, ook 
tijdens vakantieperiodes, goed.



MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE
Trots zijn wij op de steeds 
belangrijke functie die Buurthuis 
AquaRijn heeft binnen de 
wijk Ridderveld. Steeds meer 
buurtbewoners weten ons te 
vinden en doen mee met de vele 
activiteiten. Maandelijks verzenden 
wij een nieuwsbrief om de grote 
groep geabonneerden op de 
hoogte te brengen van de vele 
leuke activiteiten. In ons buurthuis 
ontmoet je buurtbewoners 
en lotgenoten, kun je jezelf 
ontplooien en doe je mee aan 
activiteiten. Dit doen wij samen met 
(maatschappelijke) partners:

TOM IN DE BUURT
Inloopochtenden, fietslessen, 
spelletjes avond, crea ochtend en 
ontmoetingsmiddagen voor mensen 
met niet aangeboren hersenletsel. 

GEMIVA
In samenwerking met Gemiva 
verzorgt Buurthuis AquaRijn op 
maandagavond een buurthap en 
donderdagmiddag een lunch. 
Hier staan heerlijke gerechten of 
broodjes op het menu.

FIETSMAATJES
Wij hebben duofietsen tot onze 
beschikking om samen te fietsen. 
Dagelijks worden deze fietsen 
verhuurd. De duofietsen zijn zo 
succesvol dat voor de derde keer 
gekeken wordt naar uitbreiding. 

JUNIS
Buitenschoolse opvang De 
Waterlopers is gericht op leuke 
sportieve activiteiten na schooltijd. 
De Waterlopers nemen regelmatig 
een duik in het zwembad.  

BIJSTANDSWINKEL
De bijstandswinkel helpt met 
uitkering of laag inkomen bij hun 
contacten met de gemeente en 
andere organisaties.

STUDIO FORZA
Studio Forza is de studio voor 
lessen in dans en theater. Ze bieden 
een uitgebreid en divers aanbod 
aan dans- en theaterlessen aan. 

Activiteiten -  Schilderclub
buurthuis: -  Breiclub
   -  Discussiegroep
   -  Bingo
   -  Pub quiz
   -  Gebarencursus 
   -  Leesclub

MAATSCHAPPELIJK


