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Zwemplezier bij De Hoge Vier
De lente laat zich steeds meer zien en de zomer lonkt, kortom: het zwemseizoen staat alweer voor de deur. Bij

buitenzwembad De Hoge Vier in Winsum, dat op 7 mei opent, is de voorverkoop van seizoenkaarten net gestart.

WINSUM
Op dit moment wordt er nog

druk gewerkt om bij De Hoge

Vier weer de laatste puntjes

op de i te zetten, zoals een

likje verf hier en daar. En dan

kan iedereen er weer, zoals

boven de ingang staat ge-

schreven: ‘Broez’n met ple-

zier.’

Bij De Hoge Vier is een diep

bad van 15 x 25 meter en een

ondiep bad van 30 x 15 meter.

Het ondiepe bad heeft een

apart gedeelte voor de aller-

kleinsten. Ook is er een wa-

terglijbaan van bijna 13 me-

ter lang en 4 meter breed.

Liggend op de grote zonne-

weide is het lekker ontspan-

nen. En er is een kiosk voor

ijsjes en ander lekkers.

Om een zwembad draaiende

te houden zijn vaak heel wat

vrijwilligers nodig. Dat is bij

openluchtbad De Hoge Vier

niet anders. De persoon die

deze vrijwilligers coördineert

is Anneke Jonkman, die sinds

dit jaar ook bestuurslid is.

Vorig seizoen raakte de ge-

pensioneerde lerares natuur-

en scheikunde als vrijwillig-

ster betrokken bij het zwem-

bad. “Alleen het artikel gaat

toch niet te veel over mij hè?

Het gaat om het zwembad,

dat is het belangrijkste.”

Jonkman trok als zwemlief-

hebster al sinds jaar en dag

baantjes bij De Hoge Vier.

Toen vorig seizoen het zwem-

bad overging in een nieuwe

stichting nam ze samen met

iemand anders het coördine-

ren van vrijwilligerstaken op

zich. Dit seizoen doet ze dit

voornamelijk in haar eentje.

“Het voortbestaan van het

zwembad gaat me aan het

hart, dat is de hoofdreden dat

ik besloot me ervoor in te

zetten.”

Samenwerking
Onder het motto samen sta je

sterker, werkt De Hoge Vier

sinds vorig jaar samen met

binnenzwembad De Beemden

in Bedum. “We zijn toen

begonnen met het delen van

badpersoneel. Nu gaan we de

samenwerking nog wat meer

aan. Zo krijgen we hetzelfde

financiële systeem. Daar

zitten verschillende voorde-

len aan. Heel concreet voor

de bezoeker betekent het dat

als ze hier een tien-baden-

kaart kopen, ze op die kaart

ook kunnen zwemmen in De

Beemden.”

“We gaan in de toekomst

waarschijnlijk nog wel op

meer vlakken samenwerken

met hen. Over samenwerking

gesproken, met de gemeente

Winsum werken we ook heel

goed samen. Zij nemen het

grote onderhoud voor hun

rekening en staan helemaal

achter wat wij hier doen. Zij

willen ook graag dat er in

Winsum een zwembad blijft.”

In De Hoge Vier kunnen

kinderen ook leszwemmen

en zo hun A-, B- of C-diploma

halen. Daarnaast zijn er van-

zelfsprekend ook activiteiten

die meer in het teken staan

van lol. Zoals de zwemvier-

daagse bijvoorbeeld. “Bij de

zwemvierdaagse worden ook

altijd nevenactiviteiten geor-

ganiseerd. Vorig jaar was er

bijvoorbeeld een avond dat

de duikvereniging er was.

Kinderen konden toen even

duiken. Op een andere avond

konden ze kennismaken met

kanoën.”

WK-bommetje
Een andere activiteit die

Jonkman leuk vond was het

ontbijtzwemmen. “Dus

zwemmen in de ochtend met

daarna een ontbijtje.” Maar

ook een wedstrijd ‘Glij-hem-

erin’ was erg geslaagd. Waar-

bij kinderen op de glijbaan

naar beneden roetsjten en

naar de bel probeerden te

springen om die zo snel mo-

gelijk te luiden.

“De allerlaatste dag was er

inderdaad hondenzwemmen.

Er waren wel meer dan hon-

derd honden. Heel leuk was

dat. Vooral ook grappig om te

zien dat sommige honden

door hun baasje in het water

werden gezet maar niet wis-

ten hoe snel ze eruit moesten

gaan. Uiteraard kan die activi-

teit alleen op de laatste dag

van het zwemseizoen.”

“Ik weet niet wat de activitei-

tencommissie voor dit jaar

precies in petto heeft. Ik

hoorde iets over een WK-

bommetje. De letter W staat

dan niet voor wereld maar

voor Winsum.” Wie weet dat

dit inderdaad wordt georgani-

seerd.” Een ding is in elk

geval zeker: Jonkman zal

vrijwel elke ochtend haar

baantjes trekken. “Toen ze

me vroegen als vrijwilliger

zei ik meteen: Als ik bij het

zwembad betrokken ben, dan

wil ik ook veel zwemmen.”wil ik ook veel zwemmen.”
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