




Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 nen zwemmen. In de JuHanawijk denkt mende oplossing gevonden te hebben door eenkuil te graven, deze vol te laten lopen metwater uit de IJssel en klaar is het zwembad.Het zwembad is bestemd voor de jonge kinde-ren uit de wijk. Als argument voor de aanlegvan dit bad noemt men: &quot;om hen zoveel moge-lijk tegen zedelijke en lichamelijke gevaren tebeschermen&quot;. Het bestuur van de BuurtverenigingJuliana schrijft een brief aan Burgemeester enWethouders om het bad op maandag i sep-tember 1947 te 3 uur officieel te komen ope-nen. Jannigje van Dijk stelt een stuk grondbeschikbaar voor dit bad en zij mocht als eer-ste een duik nemen in het zelfgegravenzwembad. Omdat er te weinig zand op debodem ligt, komt ze onder de modder weerboven. In de daarop volgende jaren moet hetbad steeds verbeterd worden, maar de inkom-sten zijn van dien aard dat de gemeente subsi-die moet verlenen. De gemeente ziet het belang van het voort-bestaan van dit zwembad in

en besluit ommet ingang van i januari 1948 een subsidie teverlenen van f 82.50 per jaar. Deze subsidiegeldt voor 5 jaar, omdat men binnen afzienba-re tijd tot de bouw van een gemeentelijkezweminrichting hoopt te komen. Aan de sub-sidie wordt onder andere de volgende voor-waarde verbonden: de exploitatie, de inrich-ting en het onderhoud van en het toezicht ophet zwembad moeten geschieden ten genoe-gen van Burgemeester en Wethouders. Op verzoek van Burgemeester en Wet-houders stelt de gemeenteopzichter een rap-port op . De zijkanten van het bad moetensteiler afgestoken worden en de bodem en dewanden van een laag beton voorzien om ver-vuiling van het water tegen te gaan. De buurt-vereniging kan dit niet zelf bekostigen, wantde contributie van de 48 leden bedraagt intotaal f 124.80, namelijk f 0.05 per week.Daarvan moet f 82.50 aan huur betaald wor-den aan J. van Diik. Voor de eerste inrichtingis men een bedrag van f 200.- kwijt. De kos-ten van de betonbekleding worden begroot opf700.- tot f750.- Na een bezoek aan het

zwembad komt deinspecteur van de volksgezondheid in zijnbrief van 13 augustus 1949 met de volgendeeisen: -  uit het oogpunt van de volksgezondheid dienthet bad geheel afgesloten te worden van hetbedenkelijke IJsselwater. -  als watervoorziening dient leidingwater geno-men te worden. -  het bassin zal geheel van beton gemaakt dienente zijn. - rondom het bad dient een breed tegelterras of eenflinke laag duinzand aangebracht te worden. -  indien de ruimte het toelaat, dient een eenvou-dig zindelijk kinderprivaat aangebracht te wor-den, om de vervuiling van het water tot eenminimum te beperken. Dat deze aanpassingen de nodige kostenmet zich mee brengen spreekt voor zich. Omde buurtvereniging tegemoet te komen, wor-den de kosten van aanleg ad f 860.- voor reke-ning van het waterleidingbedrijf genomen,verder wordt een levering van 2000 m3 waterper jaar gegarandeerd. Kosten 5 et. per kubie-ke meter. Het water dient tussen des avonds 10 uuren des morgens 6 uur ververst te worden.Voordat een voor de buurtvereniging positiefbesluit

genomen kan worden, moet natuurlijkeen begroting overlegd worden. Daarom terillustratie de begroting van het jaar 1950. Op6 januari 1951 ontvangt de buurtvereniging de ajh 1 en 2.Op de bovenstefoto zien weJanni^e vanDijk de eersteduik in het badnemen. Bijgebrek aan eenbadpak deed zijdit in een lichtezomerjurk.Op de onderstefoto zijn de kin-deren aan debeurt. De bodemen de wandenvan het badbestaan uitzand. 71




















