16 november 2021

Kommer en kwel…

U heeft al enige tijd geen update meer ontvangen over de renovatie. Staat de boel dan stil, is er
niets te vertellen? Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer, we hebben de nodige
tegenslagen gehad…
In de vorige update kon u lezen dat er nog water in het bad stond, doordat het ink had geregend
en gestormd en de tenten kapot gewaaid waren.
Die tenten zijn gerepareerd, dus iedereen ging er vanuit dat het daarna alleen maar beter kon
worden en dat het bad nu alleen nog maar de nitief dichtgemaakt hoefde te worden, voordat er
gedroogd en gecoat kon worden.
Met argusogen keken we daarna steeds naar het bad, waar nog steeds water in liep. Via de
naden in de wanden kwam er water naar binnen, dus die hebben we extra laten dichtkitten.
Dat bracht helaas geen de nitieve oplossing, nu kwam er in het ondiepe bad ook water tussen de
twee lange wanden en de bodem omhoog. Waar lag dat nou toch steeds aan?
Het probleem is dat het bad echt helemaal droog moet zijn voordat er gecoat kan worden. Dus
wachtten we nog enige tijd, in de hoop dat het beter zou worden wanneer het minder zou
regenen. Maar ook dat bracht geen soelaas, het bad was gewoon niet droog te krijgen!
Inmiddels hadden we al weken vertraging opgelopen en moest er iets anders gebeuren.
Overleg met de projectleider was nodig, er werd al gesproken over extra bronbemaling…
De eerder geplaatste bronbemaling draait al veel langer dan gepland, maar dat was niet genoeg.
Die heeft prima werk gedaan in het diepe bassin, maar niet in het ondiepe. Nu blijkt er rondom het
ondiepe bad geen buizenstelsel voor bronbemaling te zijn aangelegd
Daarom is men vandaag begonnen met het aanbrengen van bronbemaling rondom het ondiepe
bad en de kopse kant van het diepe bad. Hiermee zal het bad dan toch echt droog moeten
worden, zodat we weer verder kunnen.
Zo snel als mogelijk kan het bad gereinigd worden, waarna er drogers in komen te staan.

Wij zijn blij dat er nu stappen gezet zijn, hoewel alles natuurlijk weer veel extra geld gaat kosten.
Er is geen tijd om daar lang bij stil te staan, we moeten dóór!
Hopelijk kunnen we u in een volgende update weer mooie foto’s laten zien van de vorderingen.
Blijf ons volgen, we houden u op de hoogte!
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Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,
Hetty Koning, voorzitter.

