
  
Op 13 maart hebben we besloten om het zwembad vanaf 19.30 uur te 

sluiten i.v.m. het coronavirus. De gemeente Noordenveld had op dat 

moment besloten om alle sportaccommodaties in de gemeente te sluiten 

en wij zijn met die beslissing mee gegaan. Wij hopen erop dat we 

binnenkort weer open kunnen gaan, want we missen onze zwemmers & 

zwemmertjes enorm!  

Naar verwachting komt er nog een lange periode met aangescherpte regels 

aan, waarin we een werkwijze moeten kiezen, waarbij inachtneming van 1,5 meter afstand de norm 

is. Wij zijn op dit moment hard aan het werk om hiervoor een plan uit te werken.  

Op dit moment blijven we net als alle andere zwembaden in Drenthe op last van de Veiligheidsregio 

Drenthe helaas nog gesloten. We doen ons uiterste best om goed voorbereid te zijn, zodat we op een 

veilige en verantwoorde manier de deuren weer kunnen openen als we daar van de overheid groen 

licht voor krijgen.  

 

WERKZAAMHEDEN ZWEMBAD  

Ons bad is dan wel gesloten, maar er wordt door ons allen wel hard gewerkt aan diverse klussen in 

en om het zwembad! Zo zijn ons terras buiten en de tuin weer helemaal netjes gemaakt, is onze 

horeca geverfd en schoongemaakt, heeft de zwemzaal een opknapbeurt gehad, heeft de 

personeelsruimte een nieuwe frisse kleur gekregen en zo nog veel meer. Je kunt het zo gek niet 

bedenken of het is wel gedaan in de afgelopen weken. Dit alles om straks spik en span weer open te 

kunnen gaan!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Naast de onderhoudsklussen zijn we achter de schermen ook bezig. Zo is Team fit 

bezig met een gezonde horeca, zijn we aan het kijken hoe we ons aquasporten 

aanbod nog kunnen uitbreiden en zo nog veel meer.  We werken en vergaderen 

hierbij veel online. Wat fijn dat dit tegenwoordig allemaal mogelijk is!  

Het leek erop dat we onze BHV/EHBO-cursus moesten uitstellen, maar deze hebben 

we toch allemaal online kunnen doen. Dit allemaal om straks weer veilig aan het 

werk te kunnen! 

 

DUURZAAM MOLENDUINBAD  

Een ander groot project waar we al een hele tijd mee aan het voorbereiden 

zijn, is het verduurzamen van ons Molenduinbad. Het zwembad is een grote 

energieverbruiker. In 2017 is met de grote renovatie al een grote slag 

geslagen met het verminderen van het energieverbruik (30% minder 

elektriciteit en 15% minder gas).  Nu het bad dicht is, hebben we ruim de 

tijd om de reeds geplande volgende fase in de verduurzaming uit te voeren. 

In deze fase wordt onze verwarming omgebouwd naar zogenaamde lage-

temperatuur-verwarming. Ook wordt warmte teruggewonnen uit de 

retourlucht van de luchtbehandelingskast. Samen met de inzet van 2 warmtepompen levert dit zo’n 

60% besparing op aardgas op. We verstoken dan straks ca. 50.000m3 gas minder op jaarbasis. 

Het meerverbruik aan elektriciteit voor de warmtepompen lossen we op door aan drie kanten van 

ons puntdak zonnepanelen te plaatsen. Voordat de panelen geplaatst worden, vernieuwen we ons 

dak. Er wordt extra isolatie aangebracht voordat de nieuwe dakbedekking op het dak komt. Ook de 

(kunststof)lichtkoepel in het puntdak wordt vervangen door een exemplaar van goed geïsoleerd glas.  

Waar mogelijk gunnen we de opdrachten aan lokale bedrijven. Hierboven een kleine impressie van 

het verwijderen van een grote gas-ketel uit onze machinekamer.  

ZWEMLESSEN 

In ons vorige nieuwsbericht hebben we jullie al iets verteld over de zwemlessen, de betalingen en 

over het diplomazwemmen. Hier hebben wij verder nog geen nieuws over. Wel kunnen we jullie 

vertellen dat als duidelijk is wanneer we weer opengaan, jullie uitgebreid door ons geïnformeerd 

worden.  

AQUASPORTEN 

Ook voor de aquasporten geldt dat ze tot op heden niet kunnen worden uitgevoerd omdat het bad 

dicht is. Meer-badenkaarten en jaarabonnementen worden in deze periode 

verlengd. Als er meer duidelijkheid is over onze opening dan worden 

ook jullie hier uitgebreid over geïnformeerd.  

Wij hopen jullie binnenkort weer te mogen verwelkomen! Voor nu 

hebben wij 1 belangrijke boodschap; 

“Blijf gezond en zorg goed voor elkaar”!! 

Team Molenduinbad Norg 

 


