27 november 2021

Er zit weer schot in de renovatie!

Gelukkig, we zijn weer wat op stoom gekomen met de renovatie…
Nadat er extra bronbemaling was geplaatst rondom het ondiepe bad en de kopse kant van het
diepe bad kon het overtollige grondwater worden afgevoerd, zodat er geen water meer vanuit de
grond tussen de naden in het bassin doorsijpelen. Na
een paar dagen bleek er al behoorlijk e ect te zien
te zijn en werd de bodem gelukkig wel droog. Dat
was voorwaarde om verder te kunnen gaan.
De vloer kon worden gereinigd, met grote
hogedrukspuiten. Er kwam dus eerst weer meer
water in de baden te staan… p f……
Overleg met SealteQ leerde ons dat we een inke
vertraging hadden opgelopen en er kwam een
nieuwe planning. Drie weken vertraging, waardoor
mogelijk een aantal andere bedrijven hun werk later
pas kan uitvoeren. We hopen dat het (winter)weer
niet zal zorgen voor nog meer vertragingen.
Maar hoe ging het verder met de vloer?
Toen de baden droog genoeg waren werden er grote drogers aangebracht in de tenten, die
‘hermetisch’ werden afgesloten. Nu kon de boel echt goed drogen.

Inmiddels is er een hechtinglaag op de bodem aangebracht en is men begonnen met het
aanbrengen van de eerst coatinglaag. SealteQ gaat er vanuit dat aanstaande maandagmiddag de
eerste laag erop zal zitten en dat de binnenkant van het recreatiebad dan helemaal wit zal zijn.
Daarna kan men hetzelfde doen in het diepe bad. Over twee weken moet alles nu klaar zijn.
De tent blijft dan nog een week staan ter bescherming van de pas gecoate wanden/vloeren.
Intuusen wordt dan ook nog het peuterbad meegenomen.
Op naar de volgende stappen, er zit weer schot in de zaak!
Blijf ons volgen, we houden u op de hoogte!
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Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,
Hetty Koning, voorzitter.

