Delft kort

Veilig in en om het water met Swim2Play
In het waterrijke Nederland hoort
goed kunnen zwemmen erbij.
Toch? Jammer genoeg is dat geen
vanzelfsprekendheid. Maar wél als
het aan de Delftse zwembaden ligt!

Monique Hassink

Overheidsbezuinigingen en de toenemende druk op scholen om goede
leerprestaties te halen: het brengt het
schoolzwemmen steeds meer in de
knel. Ook denken veel ouders – onterecht – dat hun kind met een B-diploma goed kan zwemmen, en houden
ze verdere lessen voor gezien. “Het
zijn ontwikkelingen waarover we ons
grote zorgen maken,” zegt Frans Alebregtse, teamleider van Zwembad
Kerkpolder. “Want het is onomstotelijk bewezen dat de zwemvaardigheid van kinderen snel achteruitgaat
als ze niet regelmatig oefenen. Niet
zwemvaardig zijn is echt héél onveilig en het ontneemt iemand veel
vormen van vrijetijdsbesteding – ga
maar na hoeveel tijd je in en nabij
water doorbrengt.”

Natte gymles
Alebregtse en zijn collega’s van
Sportfondsenbad Delft en Zwem- en
Squashcentrum Delft sloegen de
handen ineen, op zoek naar een
goede oplossing voor Delft en de
omliggende gemeenten. En die oplossing vonden ze, in de vorm van
Swim2Play.
Swim2Play is een veelzijdig aanbod
van zwemactiviteiten, waarbij kinderen ongeacht hun leeftijd, niveau en
tempo op een speelse manier vertrouwd raken met water. Alebregtse:
“In feite is het een eigentijdse manier
om de zogeheten natte gymles weer
terug te halen in het beweegaanbod

van scholen. Natuurlijk staat veiligheid op de eerste plaats, maar een
groot bijkomend voordeel van Swim2Play is dat leren zwemmen zo heel
erg leuk wordt.”

Modules
Swim2Play onderscheidt drie vaardigheidsniveaus. Het eerste niveau is
‘slootveilig’, dat wil zeggen dat deelnemers zich kunnen redden in
schouderhoog water, ’s zomers én
‘s winters als er ijs ligt. Het tweede
niveau is ‘zwembadvaardig’: deel
nemers kunnen zichzelf en zonodig
anderen redden tot een diepte van

circa 3.50 meter. En het derde niveau
is ‘meerwaardig’: dan is iemand
klaar om naar bijvoorbeeld een zeilof surfkamp te gaan.
De lessen worden als leerlijnen aangeboden en in modules. Alebregtse:
“Die modules kunnen we aanbieden
zoals het scholen het beste uitkomt.
In een blok van een paar weken bijvoorbeeld. Of juist meer gespreid
over het schooljaar.”

Praten
In Meppel en Zwolle wordt al enige
tijd met Swim2Play gewerkt en daar
is het een groot succes. Alebregtse:

“De vraag van scholen is enorm en
dat zegt écht wat, want scholen betalen het zelf – al dan niet met een
ouderbijdrage. We weten dat scholen
het niet gemakkelijk hebben, ook in
Delft niet. Maar we hopen desondanks dat ze met ons komen praten
over ons Swim2Play-aanbod. Kinderen moeten gewoon veilig in en bij
water kunnen genieten.”

Wilt u meer informatie over de mogelijk
heden van Swim2Play in de Delftse zwembaden, neemt u dan contact op met Frans
Alebregtse van Zwembad Kerkpolder, e-mail
falebregtse@delft.nl, tel. 260 19 72.

Bouwen aan bereikbaarheid
Het Delft Internet Panel waardeerde de bereikbaarheid vorig
jaar met een 6,7. Een stijging vergeleken met een jaar eerder, toen
het DIP de bereikbaarheid van
Delft een 6,2 gaf. Met een strakke
regie en een zorgvuldige afstemming van werkzaamheden wil
het college de bereikbaarheid
van de stad de komende 4 jaar
garanderen. Regie en afstem-

ming zijn nodig, omdat ook de komende jaren wegwerkzaamheden
veel invloed hebben op de bereikbaarheid. De gemeente heeft alle
werkzaamheden in een meerjarenanalyse in beeld gebracht en op
elkaar afgestemd, om mogelijke
knelpunten te voorkomen. Speciale
aandacht gaat uit naar het fietsverkeer. Vooral de vervanging van de
St. Sebastiaansbrug heeft gevolgen

voor het verkeer. De brug is een jaar
lang gestremd, dus het verkeer zal
worden omgeleid. Dat geldt ook
voor hulpdiensten en voor het
openbaar vervoer.

Bereikbaar @Delft
Blijft Delft de komende jaar (voldoende) bereikbaar? Delft bouwt,
maar wanneer is wat af? Dat kunt u
morgen in de nieuwsbrief @Delft

lezen. Mindmapgoeroe Hans
Buskes laat dat in een mindmap
in een oogopslag zien. Deze
wekelijkse digitale nieuwsbrief
verschijnt elke donderdag – en is
absoluut bereikbaar. Want een
@Delft-abonnement is helemaal
gratis – aanmelden kan via www.
delft.nl/nieuwsbrief.

Groeten uit Delft
Kaartje sturen, maar geen kaart
in huis? Haal er één – of twee, of
drie, of vier! – op bij het KCC aan
de Phoenixstraat 16 en doe de
groeten uit Delft! Er zijn vier verschillende kaarten. U kunt ze
gratis ophalen, en u hoeft daar
géén afspraak voor te maken.
Loop binnen en doe de groeten!
Al een afspraak gemaakt voor een ander gemeentelijk product bij
het KCC? Dan kunt u meteen ook een Groeten-uit-Delftkaart meenemen.
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Help de padden
Over zo’n 7 weken gaan de padden weer trekken, van hun winterverblijf de straat over naar
hun voortplantingsplaats. De
natuurvereniging KNNV Delfland zoekt 250 vrijwilligers om
deze padden veilig te helpen
oversteken, ook in Delft. Die
kunnen duizenden padden redden van een vroegtijdige dood
door ze te helpen veilig de straat
over te steken. Wie helpt deze
beschermde dieren te beschermen? Ook ouders met kinderen
zijn welkom, om padden, kikkers en salamanders met de
hand over te zetten. Het gaat
om één avond per week, van
19.00 tot 22.00 uur, vanaf half
februari tot begin april – meerdere avonden mag natuurlijk
ook. Opgeven voor 10 februari.
Opgeven bij Geert van Poelgeest, telefoon 261 00 48, e-mail
afdelingDelfland@knnv.nl.
Kijk voor meer informatie op
www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Cultuur komt
naar school
Binnenkort tellen Delftse scholen nieuwe helden: cultuurhelden. Zo heet het initiatief van
De VAK om kunst- en cultuurlessen een plek te geven op
Delftse scholen. De gemeente
doet daaraan mee met het vierjarenplan Cultuureducatie met
Kwaliteit. Met scholen zijn driejarige contracten gesloten over
de invoering van culturele activiteiten – onder meer muziek,
theater, dans, fotografie, literatuur en creatief schrijven. VAKdocenten werken op scholen
ook met leerkrachten. Zij leren
bijvoorbeeld hoe ze cultuur
onderwijs vorm kunnen geven
en hoe ze kinderen kunnen
begeleiden om hun creatieve
skills te ontwikkelen. Ook komt
er een basisaanbod cultuureducatie. VAK, DOK, Erfgoed Delft
en Theater de Veste ontwik
kelen samen een afgestemd
(basis) cultuuraanbod waar alle
basisscholen gebruik van kunnen maken. Volgend schooljaar
draait dat programma.
Meer informatie vindt u op
www.cultuurhelden.nl.

Wij zijn inzamelpunt geworden
voor overtollige calorieën. U kunt
ze na een bezoek aan het zwembad
dus achterlaten.
Meer weten?
Kom langs, bel (015) 256 58 01 of zwem
naar www.zwembadkerkpolder.info

