
Het zwemseizoen 2019 was weer uitstekend

Het team van In de Dennen kijkt terug op een fantastisch en gezellig zwemseizoen. 

Het voorseizoen was wat aan de koude kant, maar dat weerhield de vaste ploeg ochtend-

en avond zwemmers niet om een paar keer per week hun baantjes te trekken. Het aantal

bezoekers was in mei en juni vanwege het koudere weer helaas minder dan in 2018. Maar

de  hete zomer maakte veel goed. 

Een terugblik op de prachtige zomer

De zomervakantie bracht veel warm en soms tropisch weer. En daardoor ook veel

bezoekers. Veel gezinnen hebben genoten van het lekkere warme water, de zon, de mooie



accommodatie en de diverse speeltoestellen. 
 
Moonlight zwemmen 
Een hoogtepunt in de zomervakantie was het moonlight zwemmen. Op woensdag 24 juli

was het zover. De thermometer stond overdag al sky-high en om 23:00 uur was het nog

bijna 30 graden. De fietsenstalling stond toen nog vol met minstens 500 fietsen. Wat was

het die avond genieten in en rond het zwembad! 
 
Diploma's gehaald 
In eerste week van september, de week dat het zwembad gesloten was voor het publiek,

hebben de zwemles kinderen nog flink kunnen oefenen voor hun diploma. 

En ze hebben allemaal hun diploma's gehaald! 
 
Hondenzwemmen 
Op zondag 15 september, twee weken na het officiële einde van het zwemseizoen hebben

meer dan 250 honden samen met hun baasjes plezier gemaakt in het zwembad. Dankzij

het mooie weer was dit een knallende afsluiting van het zwemjaar 2019 bij In De Dennen. 

Het hondenzwemmen werd voor de 4e keer op een rij georganiseerd. En het is zo'n

succes dat het een vaste plek krijgt  op de lijst van jaarlijks terugkerende aktiviteiten.

Het vervangen van de zandfilters



Iedere winter worden het nodige

onderhoudswerk uitgevoerd. Dit jaar zijn

de zandfilters aan de beurt. Dit moet

iedere 10-15 jaar gebeuren en is een

enorme klus. 

In november is al het zand uit de beide

tanks gezogen. Daarna zijn beide tanks

schoon gemaakt en gestraald. 

In januari worden beide tanks, met hulp

van veel vrijwilligers, weer met schoon

zand en grind gevuld. Zo hebben wij en

onze bezoekers de komende 15 jaar weer

schoon zwemwater! 

 

Ook gaan we het springkusssen deze

winter vernieuwen zodat de kinderen er in

2020 weer volop van kunnen genieten.

Hiervoor gebruiken we het bedrag dat in

september is bijeengebracht met de

statiegeld actie van Albert Heijn

Grotenhuys in Vorden.  
 

T

Oudejaarscrossloop Vorden 2019
Zaterdag 28 december 2019 organiseert de stichting Oudejaars Crossloop Vorden voor de
39e keer de Oudejaars Crossloop. Een mooie manier om lekker aan je conditie te werken.

De parcoursen gaan over de mooiste bospaden en zandwegen van natuurgebied 'Het
Grote Veld'.  

Meer informatie vind je op de website http://www.oudejaarscrossloop.nl

Schrijf je nu in voor de oudejaaars crossloop 2019

http://www.oudejaarscrossloop.nl/
https://twitter.com/indedennen
https://www.facebook.com/zwembadindedennen/
http://www.zwembad-indedennen.nl/index.html
mailto:Info@zwembad-indedennen.nl
http://www.oudejaarscrossloop.nl/#/inschrijven?2019
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