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Voorverkoop abonnementen start donderdag
15 april

Nog even en dan kan er weer gezwommen worden. Dit jaar hebben we nog
meer dan andere jaren de verkoop van abonnementen hard nodig om door
deze vervelende en financieel onzekere periode te komen. 
Koop dus vooral een (gezins)abonnement. Dit kan vanaf donderdag 15 april
aan de kassa en online via de webshop. 

Aan de kassa kun je terecht op: 
donderdag 15 april tussen 9:00 en 12:00 uur 
vrijdag 16 april tussen 15:00 en 19:00 uur 
zaterdag 17 april tussen 10:00 en 14:00 

Let op: je kunt alleen pinnen aan de kassa  

De online voorverkoop loopt van 15 april t/m 1 mei 



Kijk voor meer informatie op : https://zwembad-indedennen.nl/tarieven/

Geplande opening is zondag 2 mei 13:00 uur

We gaan er vooralsnog vanuit dat we
open gaan op zondag 2 mei. Alleen
als de weersvooruitzichten slecht zijn
stellen we de opening uit. 
We communiceren dit dan via de
website, Facebook en Instagram. 

Nieuwe website In de Dennen is live

Afgelopen winterperiode heeft Webdesign Always Ahead uit Vorden een
nieuwe website ontworpen voor In de Dennen. De website heeft een fris en
modern uiterlijk gekregen. Een nieuwe website stond al wat langer op het
verlanglijstje van het bestuur. Vooral omdat we nu ook wat makkelijker en
sneller nieuwe informatie kunnen toevoegen (extra handig ivm aanpassen
Corona-maatregelen).  
Op de website kun je onder andere eenvoudig zoeken naar zwemlessen,
openingstijden en tarieven. We zijn nu nog bezig met een pagina horeca.
Straks kun je, voordat je in de rij bij het paviljoen staat, op je mobiele telefoon al
op de menukaart kijken wat er te koop is in het paviljoen.

Ook hebben we een pagina met zogenaamde mijlpalen, deze moet nog verder
gevuld worden. We hebben Historische vereniging Oud-Vorden gevraagd en
bereid gevonden of ze fotomateriaal met ons willen delen. 

Oproep: lijkt het je leuk om in het verleden van het zwembad te spitten en ons
te helpen met het invullen van de mijlpalen op de website stuur dan een mail
naar info@zwembad-indedennen.nl. 

https://zwembad-indedennen.nl/tarieven/


Neem vooral eens een kijkje op de nieuwe website via  
https://zwembad-indedennen.nl/

Nog werk te doen voordat het zwemseizoen
start

Er wordt momenteel hard gewerkt door een aantal medewerkers (vrijwilligers
en flex) om het zwembad weer seizoen klaar te maken. Een flinke klus die
ieder jaar weer terugkeert. We moeten onder andere de zwembaden
schoonmaken met een hogedruk spuit, kapotte tegels vervangen, het groen
onderhouden en de machinekamer weer klaar maken voor een heel
zwemseizoen. Komende week wordt het bad gevuld met (grond)water. Daarna
kan de zon haar werk doen. Hopelijk is het voorbij met de koude nachten, die
zijn niet bevorderlijk voor het opwarmen van het water.

Corona-maatregelen

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is nog niet duidelijk of de
Corona-maatregelen versoepeld worden. 
We houden er daarom rekening mee dat we maximaal 30 zwemmers per blok
van een uur mogen toelaten in het zwembad. In dat geval gaan we werken met
een reserveringssysteem (net als in het voorjaar van 2020). 
Op de Corona-pagina van de website kun je alle informatie lezen die van
toepassing is vanaf de opening.

https://zwembad-indedennen.nl/
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