Wegens veel te koud weer tijdelijk gesloten voor zwemmen
Afgelopen zondag is het nieuwe zwemseizoen van start gegaan. Wij kunnen terugkijken op
een mooie opening, waarbij de openingshandeling is gedaan door de wethouder van sport
Pieter Varekamp in samenwerking met onze voorzitter Leo Zwinkels. Zowel Leo als de
wethouder hebben daarbij opening van zaken gegeven over de toekomstplannen van De
Waterman. Zie daarvoor ook de WOS-uitzending van deze week:
https://www.wos.nl/waterman-valt-of-staat-bij-besluit-gemeenteraad/nieuws/item?1130438.

Tevens werd de aparte omkleedruimte voor onze mindervaliden geopend door Yvonne
Hettfleisch von Ehrenhelm en Annemiek Koremans van Gehandicapten Platform Westland.
Op initiatief van vrijwilligers Diane van Elswijk-Bom en Mariska van Veenendaal-Bom heeft
Fonds 1818 dit mogelijk gemaakt. Bestuurslid Corine Vreugdenhil van Fonds 1818 heeft
hierbij het openingswoordje verricht. Ook zijn op zondag officieel onze nieuwe invalidentoilet
en EHBO- annex vergaderruimte in gebruik genomen.

Maar... er kon toen nog niet gezwommen worden omdat in de aanloop van zondag de
buitentemperatuur vele dagen te laag was geweest om de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden aan het bad tijdig uit te kunnen voeren. Het water was daardoor
nog niet op orde. Dat was afgelopen donderdag wel het geval en het water was gisteren
(vrijdag) zelfs een heel stuk warmer dan de buitentemperatuur, te weten 19-20 graden.

Een temperatuur die het bestuur van De Waterman ongeveer als minimumwatertemperatuur
wil aanhouden. Wij hebben de eerste bikkels ondertussen weer in het water gehad.
De komende dagen is de weersverwachting echter opnieuw zodanig dat wij als bestuur, in
samenspraak met de manager en technische dienst, hebben moeten besluiten de
eerstvolgende dagen het zwembad voor zwemmen weer tijdelijk te moeten sluiten. De
minimumwatertemperatuur kan de komende dagen niet gegarandeerd worden, ook niet als er
maximaal gestookt wordt. En een buitentemperatuur van rond de 10 graden nodigt ook niet
bepaald uit om eens lekker ontspannen te zwemmen, misschien met uitzondering van weer
de genoemde bikkels.
‘Dan zijn wij eigenlijk alleen maar voor het hele Westland aan het stoken’, om een
Westlandse uitdrukking te gebruiken om aan te geven dat wij zowel energie (gas) als geld
aan het verspillen zijn. Het spijt ons dit te moeten meedelen!
Zodra er weer redelijk zicht is op het constant kunnen houden van een goede
watertemperatuur met een toch iets aangenamere buitentemperatuur zal de manager in
samenspraak met de technische dienst, via website, Facebook en de nieuwsbrief meedelen
dat wij weer open zijn.
Het team van toezichthouders zal dan weer geheel tot uw beschikking staan.

Het zwembad is verder ook geheel gereed om u weer te kunnen ontvangen! Alleen nu nog
het weer.

Bestuur van Waterman Natuurlijk!

