
9 oktober 2021 

Aan het werk in de tent… 

Als u het vorige renovatienieuws hebt gelezen, dan weet u vast nog dat we 
een paar ronde putten hebben gevonden in het bad en dat we wilden onderzoeken of die nog 
doorgankelijk waren. Uiteindelijk vonden we zelfs vier putten, in elk bassin zaten er twee. Met een 
hogedrukslaxg hebben we geprobeerd uit te vinden waar die op uitkwamen, maar dat lukte niet. 
Best frustrerend, want hoe gemakkelijk zou het zijn als we het water uit ons zwembad kunnen 
laten lopen door het via die putten af te voeren… Op hele oude bouwtekeningen uit 1968 hebben 

we de putten teruggevonden en ook de leidingen daarvandaan. Het 
waren leidingen die terugvoerden naar het filtergebouw, maar die zijn 
buiten gebruik geraakt (oorzaak onbekend) en daarom onder de 
tegelvloer verdwenen. OK, dat wisten we nu ook weer.


Op woensdag 29 september kwam er groot materieel aangereden 
richting het bad. De mannen van SealteQ wilden op 
donderdagmorgen vroeg beginnen, want er was veel werk aan de 
winkel! Er moesten tenten over de bassins worden opgezet. De 
rijplaten werden uitgeladen, zodat het grasveld zoveel mogelijk 
gespaard zou blijven. Daarna kon alle materieel worden uitgeladen en 
maakte men een start met plaatsen van frames over het diepe bad. In 
delen werden er daarna hele grote zeildoeken door de frames 
getrokken, zodat er een complete tent tevoorschijn kwam. De 
zijkanten moesten natuurlijk ook dicht en alles werd super goed 
verankerd met grote betonblokken en grote pennen die machinaal in 

de grond werden geslagen. De bewoners van de Ir.Mentropweg 
hebben de herrie vanuit het zwembad vast wel gehoord. Wat een constructie!

Toen de tent over het diepe bad klaar was, werd er daarna eenzelfde tent 
gemaakt over het ondiepe bad. De 
mannen zijn de hele dag bezig geweest, 
maar toen was alles klaar en kon het 
grote materieel Veenhuizen weer 
verlaten.

Al met al lijkt het nu alsof we een 
overdekt zwembad hebben, met drie 
tenten. Nog even weer water erin en we 

kunnen in de winter overdekt zwemmen… Er werden al 
suggesties gedaan om een groot tentfeest te 
organiseren als vrijwilligersavond, of een DJ uit te 
nodigen en een gezellige avond te vieren. Natuurlijk kan 
dat niet, maar het is een 

vreemde gewaarwording als je nu in de tent staat, in het lege zwembad. 


Inmiddels wordt er in de tenten hard gewerkt om de vloer en de wanden 
klaar te maken, zodat de nieuwe coating kan worden aangebracht. Daar 
moet nog wel wat voor gebeuren… Als eerste zijn er drogers in de 
tenten gezet, zodat men kon zien of alles dicht was. Het water uit het 



bad halen met een dompelpomp is één ding, maar als het 
buiten regent en het regenwater komt gedeeltelijk weer 
terug in het bad, en aan de andere kant komt er door 
scheuren en blazen soms grondwater in het bad, dan 
weet je dat er werk aan de winkel is. Daarvoor moeten de 
bodems en wanden van alle baden worden gefreesd. Er 
zijn daarom grote freesmachines ingezet. Met veel lawaai 
zijn de bodems gedaan en nu kunnen ze worden 
gestraald. De wanden zijn nog niet klaar, dar gaan ze 
volgende week mee verder. We zien nu een aantal blazen 
in de wanden opkomen, waar achter water zit. Deze 
blazen moeten worden gerepareerd, zodat alles weer 
netjes vlak is. Daarnaast moet de overgang van het 
ondiepe naar het diepe bad worden gerepareerd, de 
dilatatievoeg. SealteQ is gespecialiseerd in dit soort werk, dus dat komt allemaal goed. Zij zullen 
ook de scheur in de bodem van het ondiepe bad repareren. Naar verwachting is men ongeveer 
over twee weken klaar met alle voorbereidingen, daarna kan men beginnen met het coaten van de 
vloeren en de wanden.


Intussen hebben we tijdens de vrijwilligersavond, op donderdag 7 
oktober, Rien Pheifer en Johan van Maaren een toepasselijk kado 
gegeven, in de vorm van een bouwhelm. Zij zijn als 
bestuursopzichters heel nauw betrokken geweest bij de 
voorbereidingen van de renovatie en op dit moment zij ze 
dagelijks aanwezig om alles in goede banen te leiden. Onze 
professionele projectleider Wim Zikken begeleidt het hele proces, 
maar zonder de aanwezigheid van Rien en Johan zou alles niet 
zo soepel en snel verlopen. Veel zaken kunnen meteen met hen 
worden besproken zodra zich een onverwachte situatie voordoet, 
of er een vraag is gerezen. Goud waard, die mannen!


Bij het sanitairgebouw is ook al het een en ander 
veranderd. Als voorbereiding op de aanleg van een 
mindervalidentoilet/-kleedruimte met douche is een deel 
van de schutting verwijderd. De struiken zijn weggehaald, 
de schutting zal een stuk naar achteren weer worden 
neergezet, zodat er ruimte is om een toegangsdeur aan te 
brengen. De huidige warme douches zullen voor de bouw 
van deze ruimte verdwijnen, de koude douches binnen 
zullen vanaf volgend jaar warm water geven. U hoeft 
daarvoor dan niet meer te betalen en kunt na het 
zwemmen, bij binnenkomst van het sanitairgebouw, direct 
warm afdouchen. Te gebruiken door iedereen, maar niet 
meer in afgesloten cabines.


Tot zover de stand van zaken van de renovatie.


Blijf ons volgen, we houden u op de hoogte!

Vindt u het leuk om wat bewegende beelden te zien, kijk dan even op Facebook. Daar plaatsen 
we soms ook kort filmpjes van de renovatie.

En wilt u het zelf bekijken? Dan bent u van harte welkom op zaterdag tussen 13.00 en 14.00 uur. 
Dan zorgen wij dat er iemand aanwezig is om u bij te praten.


Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur, 

Hetty Koning, voorzitter.



