11 februari 2021

Het is een poosje stil geweest aan onze kant, maar nu is het tijd voor een nieuwe update.
In de vorige nieuwsbrief heeft u de foto’s kunnen zien van
de prachtige belijning in het bad, wat ziet dat er weer
prachtig uit…
De fa. SealteQ heeft als sponsoring nog een paar hele
vrolijke guurtjes aangebracht op de bodem van het
peuterbad, heel leuk!
Tegelijkertijd met de laatste werkzaamheden van SealteQ
bij de bassins hebben ze ook de vloeren van het
sanitairgebouw aangepakt. Deze vloeren waren door de
provincie afgekeurd en zijn nu ook prachtig gecoat, veilig
en hygiënisch.
De grote tenten zijn na alle werk afgebroken, de
‘feesttenten’ konden weer weg.
Met groot materieel werd alles weer opgehaald, waarna
het terrein er weer wat meer uit ging zien als een
zwembad.
Daarna hebben we het bad weer vol laten lopen, zoals we
altijd doen aan het begin van het zwemseizoen. Niet om
zwemmen in de winter mogelijk te maken, maar om de
bronbemaling uit te kunnen zetten. Die bronbemaling die
aangebracht was, en aangevuld was met een tweede
(punt)bronbemaling, kost veel geld en daarom wilden we
die kwijt. Zouden we ‘de bak’ dan niet direct vullen, dan is
de kans groot dat die door het grondwater omhoog
geduwd wordt en dus als het ware ‘gaat drijven’.
Is dit dan hetzelfde water waar iedereen vanaf mei in gaat
zwemmen? Nee, begin maart gaan we de normale opstartprocedure weer starten en komt er
opnieuw bronbemaling, zodat het bad leeggepompt en schoongemaakt kan worden.
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Goed, er kwam dus weer water in het bad, maar de
afdekdekens waren nog niet vernieuwd.
Wel zijn de rollen alvast op de kant aangebracht en
twee van de drie afdekdekens drijven al een poosje
opgerold los in het zwembad. Deze week is de laatste
deken geleverd en zijn ze op de rollen gezet. Vanaf nu
kunnen we met een afstandsbediening de
afdekdekens stuk voor stuk over het water uitrollen.
Het zal er wel
anders uitzien
dan u gewend
bent, want er
komen geen
omkastingen
(de ‘witte
bakken’) meer omheen, zodat we zelf kunnen ingrijpen
wanneer een rol niet netjes recht opgerold wordt. Bij de
oude afdekdekens moesten we dan steeds professionele
hulp inroepen, een hele dure grap!

Er wordt ook hard gewerkt aan de nieuwe kleed-/doucheruimte voor mindervaliden. Dat
betekende dat de twee warme betaaldouches samengevoegd werden en er openingen in de muur
geslepen moesten worden om een deur aan te kunnen brengen. En dan moet er een douche en
toilet worden aangebracht. Dat is nog niet klaar, maar het vordert gestaag.
Er komt ook een extra deur in de sanitairruimte, zodat iedereen direct vanaf het terras ook gebruik
kan maken van de toiletten binnen. Vooral bij grote drukte is dat een voordeel.
En toen…. was er weer een grote tegenslag!
Nadat het bad weer een poosje gevuld was met water
ontdekten we een hele grote scheur in de nieuwe
coating op de boden, precies onder de
duikplank. Wat was dat en wat was de reden
daarvan?
We weten de exacte reden nog niet, maar natuurlijk hebben
we de coatingexperts er direct bijgehaald, om te kijken hoe we
dat zouden kunnen oplossen.
U begrijpt dat daar op dit moment niets aan kan gebeuren, het
zwembad staat immers vol water, maar zodra dat er in de
aanloop naar de opening weer uit is kunnen ze ernaar kijken
en een reparatie uitvoeren. We kruisen de vingers en gaan er
vanuit dat het allemaal toch goed gaat komen.
Maar het was wel een grote tegenslag… we zijn er even goed
ziek van geweest!
Nu was het hoog tijd om de betegeling rondom de baden en het terras aan te pakken, dus werden
er heel veel tegels en zand geleverd. Ook daarvoor moest het natuurlijk wel redelijk weer zijn,
want zwaar materieel moest alle oude tegels verwijderen en afvoeren. Helaas heeft het de laatste
weken weer heel veel geregend, waardoor dat niet volgens planning kon gebeuren. Het heeft weer
een poosje stil gelegen en was een dikke bende in het zwembad, kijkt u zelf maar…
Zodra het mogelijk is gaat men weer verder.

Is het daarna klaar? Nog niet helemaal.
De duikplank moet nog weer worden
geplaatst, waarbij het onderstel wordt
vernieuwd. Er komt nog een nieuwe luie trap,
er komen nieuwe startblokken, en als klap op
de vuurpijl komt er nog een hele mooie
zwembadlift voor mindervaliden. En zo
kunnen we nog wel even doorgaan.
P f… wat een renovatie!
We hebben een lange adem nodig, maar
wat wordt het allemaal mooi!
En dat willen we u graag laten zien tijdens
de feestelijke opening op zaterdag 7 mei.
Zet u het alvast in uw agenda?
Als u alvast nieuwsgierig bent geworden en u
wilt even kort 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!
Blijf ons volgen, we houden u op de hoogte!
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Met vriendelijke groet, namens het gehele
bestuur,
Hetty Koning, voorzitter.

