
FEESTELIJKE OPENING 
SPORTCENTRUM 
DE BLOESEM

IN DEZE 
NIEUWSBRIEF
• Dagarrangementen: kids op de bouwplaats
• Interviews 
• De bouw van het nieuwe sportcentrum is klaar
• Hoe bereik ik het nieuwe sportcentrum
• Feestelijk opening sportcentrum de Bloesem

Postadres Postbus 79 4420 AC KAPELLE
Telefoon 0113 33 31 10
Internet kapelle.nl/sportcentrum
E-mail gemeente@kapelle.nl

Het nieuwe sportcentrum is nu voor een groot deel nog verscholen achter het bestaande 
sportcentrum. Zolang het bestaande sportcentrum niet is gesloopt en de buitenruimte nog niet 
is ingericht, leggen we een tijdelijke toegang aan naar de hoofdentree van sportcentrum De 
Bloesem. In eerste instantie is dat via het Bospad dat naar de scouting en het Kapelse bos 
loopt. Na de sloop zal een tijdelijke toegang vanaf het parkeerterrein naar de hoofdentree 
worden gemaakt. Tijdens de inrichting van de openbare ruimte zorgt de aannemer dat het 
sportcentrum altijd bereikbaar is.

Op zaterdag 17 september vanaf 11.00 uur is de feestelijke opening 
van het nieuwe sportcentrum. Zet deze datum dus alvast in je 
agenda! Het programma van de opening wordt binnenkort bekend 
gemaakt, maar er zijn in ieder geval leuke activiteiten voor jong 
en oud. We kunnen alvast 
verklappen dat vanaf 
13.00 uur de Olympisch 
zwemkampioene Ranomi 
Kromowidjojo een clinic 
geeft! Dat wil je niet 
missen…

De afgelopen maanden is er hard 
gewerkt aan de afwerking van de ruimtes 
en het inregelen van de installaties. Het 
nieuwe sportcentrum is nu klaar voor de 
oplevering aan Optisport. De komende 
maand maakt Optisport het gebouw 

klaar voor gebruik. De horecaruimte 
wordt gemeubileerd en de keuken 
bedrijfsklaar gemaakt. We zien ernaar 
uit om u te verwelkomen in het nieuwe 
sportcentrum!

DE BOUW VAN HET 
NIEUWE SPORTCENTRUM 
IS KLAAR!

HOE BEREIK IK HET NIEUWE 
SPORTCENTRUM?

Vanaf 13 juni 2022 start de 
sloper met de sloop van het 
bestaande sportcentrum. De 
sloopwerkzaamheden moeten 
uiterlijk 9 september 2022 klaar zijn. 

SLOOP VAN HET
BESTAANDE 
SPORTCENTRUM



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 Kapelle Leeft 
gaat een groepje kinderen langs op de bouwplaats en doen zij verslag van de 
laatste ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief is het de beurt aan Nine (10), Nina 
(8), Javi (9) en Jens (10).

DAGARRAGEMENTEN
KIDS OP DE BOUWPLAATS

Interview met Ben Abel, werkvoorbereider en 
Toine van Lieshout, uitvoerder van het nieuwe 
sportcentrum

1. Wat zijn de voordelen van het nieuwe gebouw?
De gemeente moet gas, licht en water betalen. Het nieuwe 
sportcentrum is goed geïsoleerd, dus zijn ze minder geld 
aan energie kwijt. Er liggen op het dak ook zonnepanelen 
die energie opwekken. 
2. Hoeveel vierkante meter is er besteed aan de bouw? 
5600 vierkante meter.
3. Wat is het leukste wat er komt?
Als ik moet kiezen dan de sporthal. En straks de bar 
natuurlijk!
4. Zijn er dingen die fouten zijn gegaan?
Wij maken geen fouten. 
5. Wanneer is het af? Wanneer gaat het open?
Het is bijna af. Wanneer het nieuwe sportcentrum open 
gaat is aan de gemeente. 
6. Hoeveel mensen hebben er aan gewerkt? 
Allemaal verschillende mensen. Als je alle mensen bij 
elkaar optelt, op kantoor, met de werkvoorbereidingen en 
produceren…. Misschien wel 1000.  
7. Hoeveel liter water past er in het zwembad?
900.000 liter.
8. Was het erg moeilijk om het buitenzwembad te slopen?
Het slopen was op zich niet moeilijk. Maar we hebben van 
de winter heel slecht weer gehad. Heel veel regen gehad. 
Veel modder en vies water. Maar moeilijk was het niet. 

Interview met Cees van Dongen, Operationeel 
manager Optisport of zoals de kinderen hem 
noemen: De baas van het nieuwe zwembad. 

1. Hoe houden jullie het zwembad schoon?
Zien jullie het water borrelen? Dat is schoon water uit de 
kelder. Daar staat de filter. Het vuil in het zwembad drijft 

op het water. Het water gaat in de goot. Komt dan door 
de filter in de kelder. En dan komt het schone water weer 
in het zwembad. 
2. Hoe warm is het zwembad?
Nu iets van 23 graden. Het bijzondere van dit zwembad 
is dat het aan de ene kant boven de 30 graden kan zijn, 
terwijl het straks aan de andere kant van het zwembad 
kouder kan zijn. 
3. Hoeveel kost een kaartje in het zwembad?
De prijzen voor de kaartjes blijven allemaal hetzelfde. 
4. Blijven dezelfde meesters/juffen in het zwembad 
lesgeven?
Ja. En die hebben ook zin om te starten in het nieuwe 
zwembad. 
5. Komen er nieuwe dingen in het nieuwe zwembad?
De kussens en glijbanen gaan ook mee naar het nieuwe 
zwembad.
6. Hoeveel lichten zijn er?
Heel veel. Maar het is wel allemaal ledverlichting. Van 
blauw naar groen, naar rood naar geel. Toch een beetje 
disco zwemmen (wat jullie ook vroegen). Alleen niet 
constant verschillende kleurtjes. Maar ze kunnen wel 
wisselen van kleur. 

Interview met wethouder Jon Herselman 

1. Was het erg moeilijk om het buitenzwembad te 
stoppen?
Gaan jullie bij mooi weer wel eens naar het strandje? 
Dat doen heel veel mensen. En daarom was het beter 
om niet meer een nieuw buitenzwembad te maken. Een 
nieuw buitenzwembad maken zou ook heel erg duur zijn. 
Dan hadden we de rest van het nieuwe sportcentrum niet 
meer kunnen bouwen. 
2. Wanneer wordt het oude zwembad gesloopt?
Half juni. 
3. Wat voor dingen zijn er voor toeristen en de scholen?
Het is vooral voor de sportverenigingen en de scholen. 
Straks kan je heel veel verschillende sporten beoefenen in 
het nieuwe sportcentrum.  
4.Komen er ook feestjes?
Er zullen ook vakantieactiviteiten worden gehouden, zoals 
deze eerder ook door Optisport werden gehouden. De 
hal vol met springkussens.

Nina (8)
Hoi, ik ben Nina. Ik ben 8 jaar oud. Het was superleuk 
om al even in het nieuwe sportcentrum te spieken. Het 
is een hele mooie sporthal en zwembad. We mochten 
in de blokkenbak springen en met onze voeten in het 
zwembad staan. Er zijn ook hele mooie kleedkamers. 
En er is genoeg ruimte voor alle sportclubs!

Jens (10)
Hoi, ik ben Jens en ik ben 10 jaar. Ik vind het slim 
dat ze de zalen in het nieuwe sportcentrum kunnen 
scheiden. De kleedkamers zijn veel groter. En je kan 
mooie salto’s maken in de blokkenbak!

Javi (9)
Ik ben Javi en ik ben 9 jaar oud. In het nieuwe 
sportcentrum is alles heel groot. Ook de gymzaal, 
deze kan wel in drie delen! Ik vond het vooral heel 
bijzonder dat ik als één van de eerste kinderen in het 
nieuwe zwembad mocht staan.

Nine (10)
Hallo, ik ben Nine en ik ben 10 jaar oud. Ik vind het 
glas in het nieuwe sportcentrum heel mooi. Zo kan 
je van binnen naar alle zalen kijken. Ook is er een 
blokkenbak. En ik vind het bijzonder dat de bodem 
van het zwembad naar boven en beneden kan.
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