
27 maart 2021


 

De laatste loodjes… en het laatste renovatienieuws!


Het mooie weer is weer even terug en dus kan er weer hard gewerkt 
worden aan het afronden van de renovatie. Er zijn nog een aantal 
losse eindjes die moeten worden afgemaakt.


Zo moest de bestrating rondom de baden nog worden 
gedaan. Dat was niet mogelijk toen het zo verschrikkelijk 
nat was, maar nu wordt er hard aan gewerkt, het is zelfs 
al bijna klaar.


In de mindervaliden kleed-/doucheruimte liggen er al 

tegels op de vloer en kunnen we al zien wat waar wordt

geplaatst. Deze ruimte is een enorme aanwinst voor ons 
zwembad en voor de mindervaliden die er gebruik van 
gaan maken.


Tijdens de actie ‘NL-doet’ op 12 maart hebben we als 

bestuur, samen met twee vrijwilligers en een 
toezichthouder, hard gewerkt om de grote kleedruimtes een fris uiterlijk te 
geven. De plafonds zijn gewit en de bakstenen muren (boven de tegels) 

hebben we ook een frisse kleur gegeven, het is een heel ander gezicht!




En dan willen we u ook graag wat 
schaduw bieden op de zonneweide. 

Het kan er op zonnige zomerdagen erg 
heet worden en dan is een dakje boven 
je hoofd heel fijn. 

Dankzij de activiteitencommissie, die 
zuinig is geweest en geld heeft 
overgehouden van de tentenkampen, 
hebben we drie dakplatanen kunnen 
laten plaatsen. Ze moeten nog flink 

groeien, maar een beetje zorg van onze

 kant en wat tijd zullen wonderen doen!


De eerder opgetreden scheur in de nieuwe coating van het diepe bad wordt gerepareerd en de 
nieuwe luie trap en het onderstel van de duikplank zijn geplaatst. Alles van prachtig RVS, het kan 
er járen tegen! 




En ja, we hebben ook nieuwe startblokken laten plaatsen. De oude startblokken moesten we 
verwijderen, waar we niet op gerekend hadden. Nieuwe konden we ons eigenlijk niet veroorloven. 
Toch hebben we besloten nieuwe startblokken te laten plaatsen, hoewel dat een behoorlijke 
aanslag op onze reserves was. Want wat is een zwembad zonder startblokken… 	 	
Een prachtige donatie van Procom ict en J&T Koeriers heeft ons hierbij geholpen, daar zijn we hen 
dan ook heel dankbaar voor!


We hebben een lange adem nodig gehad, maar nu is het bijna klaar en wat wordt het allemaal 
mooi!

Dat willen we u graag laten zien tijdens de feestelijke opening op zaterdag 7 mei.

Zet u het alvast in uw agenda? We maken er een leuke middag van, waarbij iedereen welkom is 
en er leuke activiteiten voor (vooral) de kinderen zullen zijn!


Als u uw nieuwsgierigheid niet kunt bedwingen en graag even wilt komen kijken, dan kan dat 
iedere zaterdagmiddag om 13.00 uur. Wij zorgen ervoor dat er dan iemand aanwezig is die er iets 
meer over kunnen vertellen. U bent van harte welkom!


In de laatste weken voor de opening zullen we nog veel 
moeten doen, nog niet alles is klaar en we willen graag dat 
het er op 7 mei spic en span uitziet. Daarom kunnen we nog 
veel hulp gebruiken op de kluszaterdagen die weer gaan 
beginnen.

Vanaf zaterdag 9 april zullen we iedere zaterdagmorgen vanaf 
9.00 uur aan het werk gaan in het zwembad, om schoon te 
maken, op te ruimen, dingen op te hangen, etc., zodat alles er 
tiptop uitziet bij de opening!

Komt u ons helpen? 


	 	 	 	           Juist nu kunnen we uw hulp heel goed gebruiken!


Blijf ons volgen, we houden u op de hoogte!


Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur, 

Hetty Koning, voorzitter.
















