
Voorbereidingen voor het zwemseizoen 2020

Afgelopen winter zijn we druk geweest met groot onderhoud van het zwembad en het

buitenterrein . 

De zandfilters zijn vervangen waardoor het water ook dit jaar lekker schoon is, het en

groen is gesnoeid. En de diverse februari stormen hebben we flink wat takken moeten

ruimen. Tenslotte gaan er nog diverse oude en zieke bomen gerooid worden. 

 

Op zaterdag 14 maart kun je ons komen helpen met diverse klussen, en begin april is de

voorverkoop op het zwembad. Meer hierover lees je hieronder.

NLdoet op zaterdag 14 maart 2020



Op zaterdag 14 maart tussen 10:00 uur en 15:00 uur kunnen de handen uit de mouwen

om het zwembad gereed te maken voor het komende zwemseizoen. 

 

En er is genoeg te doen, zowel buiten als binnen. 

Onze bedrijfsleider Frank Loda heeft een (flinke) lijst met diverse klussen gemaakt. 

Enkele voorbeelden: 

- de overstort van de baden vrij maken van bladeren 

- de midgetgolfbaan schrobben en gebruiksklaar maken 

- de zonnecollectoren schoon en onkruidvrij maken 

- de bankjes bij het peuterbad schuren en schilderen 

- compost verdelen over de ligweiden 

- de ontvangstruimte en paviljoen schoonmaken 

- de keuken een grote beurt geven 

-  de magazijnruimte en stellingkasten opruimen 

-  het schoonmaken van de diepvriescel 

 

https://www.nldoet.nl/klus/grote-schoonmaak-zwembad-de-dennen#block-projectsubscribe


Voor iedereen is er wel een geschikte klus! Dus meld je nu aan via onderstaande link. 

Koffie met iets lekkers en een gratis lunch zijn inbegrepen!

Voorverkoop van de abonnementen

Begin april zijn er drie dagen waarop je in
het zwembad je abonnement met

voorverkoopkorting  kunt aanschaffen. 

Dat kan op: 

- woensdag 1 april van 9:00 - 14:00 uur 
- donderdag 2 april van 9:00 - 14:00 uur 
- vrijdag     3 april van 14:00 - 19:00 uur 
 

 
Je kunt ook online je abonnement aanschaffen via onze webshop. 
Doe dat vóór 26 april 2020 als je gebruik wil maken van de voorverkooptarieven. 
 
Goed nieuws is dat de tarieven hetzelfde gebleven zijn als afgelopen jaar! 
 
Abonnementen:             Normaal             Voorverkoop (tot en met 25 april 2020) 
 
Gezin (+3 kinderen)       € 180,00                           € 157,00             
Volwassenen                  €  80,00                             €  70,00 
3 t/m 17 jaar                   €  60,00                             €  53,00 . 
 

Meld je hier aan voor NLdoet in zwembad In de Dennen

Ga naar de webshop van Zwembad In de Dennen

 
 
 
 

https://twitter.com/indedennen
https://www.facebook.com/zwembadindedennen/
http://www.zwembad-indedennen.nl/index.html
mailto:Info@zwembad-indedennen.nl
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