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DE DAGARRAGEMENTEN
KIDS AAN HET WERK
Het nieuwe sportcentrum is van iedereen. De kinderen uit de gemeente Kapelle zullen hier
vaak te vinden zijn. Voor zwemles, met school of om hier zelf te sporten. Daarom laten wij
hen nu al kennismaken met de bouw van het nieuwe sportcentrum. In samenwerking met de
dagarrangementen vanuit Jong Kapelle gaat een groepje kinderen langs op de bouwplaats
en doen zij verslag van de laatste ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief is het de beurt aan
David (11), Feike (10), Anelyne (11), Jamie (11), Rosa Lynn (11) en Tim (11).
Feike (10)
Ik ben Feike, 10 jaar oud en ik wilde graag meedoen omdat ik het leuk vind om mensen te
interviewen over de bouw van het nieuwe sportcentrum. Ik vind de bouw van het nieuwe
sportcentrum cool en gaaf dat het in ons dorp gebouwd wordt. Ik ga er zeker gebruik van
maken!

Tim (11)
Hallo, ik ben Tim en ik zit op ’t Honk. Ik heb veel leuke herinneringen aan het oude sportcentrum
het Groene Woud. Ik heb hier mijn A, B en C zwemdiploma gehaald, ik ging elke dinsdag met
mijn opa hier zwemmen, schoolgym en ik zat op judo. Ik ga het oude sportcentrum daarom
missen, maar ik kijk ook uit naar het nieuwe sportcentrum.

Jamie (11)
Hoi, ik ben Jamie en ik ben 11 jaar oud. Ik wil graag meedoen, omdat ik het interessant vind om
foto’s te leren maken en mensen te interviewen op de bouwlocatie. In het oude sportcentrum
heb ik mijn zwemdiploma’s A, B en C gehaald. Ik ging er twee keer in de week zwemmen en
ik gymde er altijd met de klas. Sporten vind ik belangrijk, want het is gezellig en je wordt er
fit van.

INTERVIEW MET TOINE VAN LIESHOUT,

UITVOERDER VAN HET TE
BOUWEN SPORTCENTRUM

1. Wat doet u precies voor werk?
Als uitvoerder stuur ik iedereen aan en
maak ik afspraken zodat alles op tijd
uitgevoerd kan worden. Op dit moment
zijn we bezig met betonbouwers en
vlechters. Zij maken de constructie. Het is
nu nog allemaal vrij plat, maar daarna
komt de staalconstructie. Dan kun je al
aardig zien hoe groot het gebouw gaat
worden en wat de vormen zijn.

2. Hoe groot wordt het zwembad?
Het wordt een 25 meter wedstrijdbad
voor verschillende doelgroepen met
een beweegbare bodem en te delen
in twee baden met zelfs verschillende
temperaturen.

3. Zou u nog iets willen veranderen aan het nieuwe
sportcentrum?
Nee, eigenlijk niet. Het is compleet en past bij de gemeente Kapelle.

4. Vindt u de naam ‘De Bloesem’ een mooie naam voor
het nieuwe sportcentrum?
Ja, zeker. Het hoort echt bij Kapelle.

5. Wat vinden jullie mooi aan het bouwen van het
sportcentrum?
Je begint met niets en uiteindelijk staat er een mooi gebouw waar
iedereen gebruik van kan maken.

6. Vindt u de bouw typisch mannenwerk?
Nee, niet per se. Als een vrouw dit werk kan en daarvoor is
opgeleid, dan kan zij dit werk gewoon doen.

Anelyne (11)
Ik ben Anelyne en ik wil heel graag meedoen omdat het me leuk lijkt om bouwvakkers te
interviewen en hierover te schrijven. Het is leuk om aan hen te vragen of ze het leuk vinden om
een nieuw sportcentrum te bouwen en een nieuw zwembad. Ik ga ook zeker gebruik maken van
het nieuwe sportcentrum, want daar kan ik dan met mijn vrienden gaan zwemmen of sporten.
Sport is belangrijk, want dan word je fit! Als ik directeur was van het nieuwe sportcentrum, dan
zou ik er een grote circustent neerzetten voor circusvoorstellingen.

Rosa Lynn (11)
Ik ben Rosa Lynn, 11 jaar oud en ik vond het leuk om op de bouwlocatie te kijken. Ik vind
het leuk om dingen te ontdekken, zeker waar anderen nog niet mogen kijken. Ik heb leuke
herinneringen aan het oude sportcentrum, zoals de duikplank. Als ik directeur zou zijn van
het nieuwe sportcentrum, dan zou ik een waterglijbaan maken en duikplanken. Ook voor de
kleine kinderen en een mini duikplank voor de kleuters.

David (11)
Hallo, ik ben David. Ik ben 11 jaar oud en ik zit op de OBS de Moolhoek. Ik vind het leuk om
mee te doen, omdat de bouw me erg interesseert. De bouw van het sportcentrum vind ik
erg belangrijk, want het heeft betere materialen nodig en er komen meer sportruimtes. Ik
ben er trots op dat het nieuwe sportcentrum in Kapelle gebouwd wordt, want het was aan
vervanging toe en dit is het enige sportcentrum in de gemeente.

VOORTGANG BOUW
SPORTCENTRUM
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het nieuwe
sportcentrum. Na het heiwerk is er gewerkt aan de fundering van
het gebouw, aan het zwembassin en aan de betonvloeren. In totaal
is er ruim 1.600 m3 beton gestort. Dat zijn ruim 20 zwembaden vol!
Na het betonwerk wordt de staalconstructie gemonteerd, het dak
dicht gelegd, de buitenbeplanting van de gevels aangebracht én
start de metselaar met de binnenwanden.

WE GAAN
DE HOOGTE IN!
Op 22 juli bracht de werkgroep die betrokken was bij de
planvorming van het nieuwe sportcentrum, een bezoek aan
de bouwplaats. Mooi om te zien hoe de papieren plannen nu
werkelijkheid worden! De staalconstructie van de gymzaal was
op dat moment bijna klaar. De werkgroep kon al zich al goed
inbeelden hoe de nieuwe sportzaal inclusief springkuil straks
wordt gebruikt. Daarnaast hebben zij ook het zwembassin
en de technische ruimte in de kelder bekeken. En hebben zij
al even in de horecaruimte gestaan en bedacht hoe mooi
het uitzicht straks wordt naar de sporthal en zwemzaal.
Ben jij al een kijkje wezen nemen?

NAAM VAN HET NIEUWE

SPORTCENTRUM:
DE BLOESEM

De nieuwe naam van het sportcentrum wordt ‘De Bloesem’. In januari hebben wij inwoners
gevraagd hun ideeën voor de naam van het sportcentrum in te sturen via de website en e-mail.
Uiteindelijk hebben we zo’n 140 ideeën ontvangen. Een jury bestaande uit wethouder Jon
Herselman, de kinderburgemeester, een vertegenwoordiger van de sportraad, Zwemvereniging
de Bevelanders en GV Olympia heeft de naam uiteindelijk gekozen. Kapelle is De Bloesem van
Zeeland. Een toepasselijke en herkenbare naam voor het nieuwe sportcentrum!

