
Zwembad Waterman kan open 
 
Geachte belangstellende, 
 
Afgelopen periode hebben veel vrijwilligers hard gewerkt om het zwembad klaar te maken 
voor het seizoen 2019. 
Er is veel gerealiseerd, zoals: 
- Hekwerk vervangen aan de voorzijde; 
- Een draaihek geplaatst dat dient als uitgang. Daardoor is de doorgang naar buiten 
verbeterd; 
- Een geluidsinstallatie aangebracht; 
- Een blokhut geplaatst die ingezet gaat worden als multifunctionele ruimte; 
- Een invalidentoilet voor mindervaliden gerealiseerd, mede mogelijk gemaakt door Ben 
Overgaag Loodgieters; 
- Een rokersruimte gerealiseerd. Alleen daar mag gerookt worden. Elders op het 
zwembadterrein mag NIET meer gerookt worden; 
- Het zwembad zelf is in onderhoud geweest; 
- Abonnementen zijn in de maak, er is nog de mogelijkheid om in de voorverkoop tot en met 
zondag 5 mei tijdens openingstijden (dinsdag 30 april tussen 10 en 12 uur en andere dagen 
worden via de website aangegeven) deze aan te schaffen. Ná 5 mei zal het abonnement met 
€10,00 worden verhoogd. 
 
Zondag 28 april zal er een opening plaatsvinden van 12 tot 14 uur. 
Er zal dan NIET gezwommen kunnen worden en er zal GEEN abonnement kunnen worden 
aangeschaft. 
Het onderhoud van de badkuip is door weersomstandigheden (het was te lang te koud) later 
begonnen dan wij gepland hadden. Bovendien moest er voor dit onderhoud ook weer meer 
werk verricht worden, om ook dit jaar nog veilig te kunnen zwemmen. Hierdoor is het water 
nog niet op temperatuur. Bovendien is de weersverwachting voor de komende dagen niet 
zodanig dat wij verwachten dat er mensen willen (en kunnen) zwemmen. Niettemin willen wij 
zondag al open gaan om hiermee ook een feestelijk tintje te geven aan de opening 
van de multifunctionele ruimte en onze nieuwe vergader- en EHBO-ruimte. De opening zal 
worden verricht door wethouder Pieter Varekamp. 
Wij hopen u zondag te kunnen ontmoeten. En meer natuurlijk in het nu te openen 
zwemseizoen! 
Wanneer wel gezwommen kan worden, zal besloten worden met de manager en de 
technische dienst. Dat betekent dat via de website www.zwembadwaterman.nl en Facebook 
de actuele dagen/tijden zullen worden gecommuniceerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Het bestuur  

http://www.zwembadwaterman.nl/

