Zwembad in de Dennen gaat in mei open
Ondanks de RIVM-maatregelen vanwege de Corona-crisis lukt het ons om het zwembad
op korte termijn te openen. We houden uiteraard rekening met de verschillende
maatregelen die in het protocol voor de zwembadbranche staan beschreven. Al met al
is het een hele uitdaging om de opening voor elkaar te krijgen. We doen er alles aan om
te zorgen dat onze trouwe bezoekers ook dit jaar -veilig- gebruik kunnen maken van
ons mooie zwembad.

Aangepaste openingstijden en -regels
Het is onvermijdelijk dat we dit jaar veel aanpassingen moeten doorvoeren, hieronder worden
de belangrijkste kort aangestipt:
We gaan alleen open bij mooi weer, de rede hiervoor is dat we zo min mogelijk
toegevoegde energie (gas) willen gebruiken om het water te verwarmen (we hopen op

een mooie, warme zomer zodat het water verwarmd wordt dmv de zonneboilers)
We voeren een reserveringssysteem in via onze website, betalen voor het
toegangskaartje gaat online via Ideal.
We maken onderscheid in 2 doelgroepen: de baantjeszwemmers en spelende
kinderen.
Er mogen maximaal 48 baantjeszwemmers tegelijk naar binnen, zij krijgen tijdsblokken
van 60 minuten
Er mogen maximaal 150 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar mét een zwemdiploma
naar binnen, zij krijgen tijdsblokken van 120 minuten.
Zodra een tijdsblok om is moet iedereen het zwembadterrein verlaten en worden de
noodzakelijke ruimtes (kleedruimtes, wc's etc.) schoongemaakt.

Geen abonnementen dit seizoen
Dit seizoen kunnen we vanwege de maatregelen helaas niet met abonnementen werken.
Iedereen die in de voorverkoop al een abonnement heeft gekocht, bieden we teruggave van
het abonnementsgeld aan. Dat kan niet anders.
Als iedereen inderdaad zijn geld terug wil dan is dat een flinke financiële aderlating. Daarom
vragen we abonnementhouders om het abonnement aan te houden in de wetenschap dat
deze volgend jaar ook geldig is.
Uiteraard is het mogelijk dat men het abonnementsgeld niet terugvraagt en op die manier een
mooi bedrag schenkt aan het zwembad.
Via de website van In de Dennen kun je een toegangskaartje kopen. 4 Dagen van te voren
wordt op de website aangegeven of het zwembad werkelijk open is. Op dat moment kun je
ook pas kaartjes kopen.
Helaas werkt het reserveringssysteem op het moment van verzenden van de nieuwsbrief nog
niet!. Probeer de groene button later nog een keer, of koop een kaartje via de website

Koop hier je
toegangskaartje(s) voor
Zwembad In de Dennen

Informeren
We realiseren ons dat we afgelopen periode weinig van ons hebben laten horen aan onze
ZwemNieuws abonnees. We gaan er vanuit dat het vanaf nu sneller en beter gaat, We zijn
"achter de schermen" bezig met het aanpassen van de website. Facebook en Instagram zijn
onder andere gekoppeld en er is een nieuwspagina toegevoegd. De maatregelen vanuit de
overheid wijzigen momenteel zo snel dat we dat niet bij kunnen houden via een nieuwsbrief.
We raden je aan om regelmatig op de website van In de Dennen te kijken.

Motto
Al met al is het motto dit jaar: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het
kan. Het bestuur blijft het nieuws volgen en onderhoudt in dit kader nauwe contacten met de
gemeente Bronckhorst. We benutten iedere mogelijkheid om het zwembad verder en voor
meer mensen – op verantwoorde wijze - open te stellen. Of dat lukt zal de toekomst leren….
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