1 mei 2022 was het dan eindelijk zo ver! Het
nieuwe zwemseizoen is van start gegaan!
Zondagmiddag van 13:00 uur tot 17:30 uur kon
er weer gezwommen en gespeeld worden op en
rondom het zwembad. Bedrijfsleider Frank Loda
opende het seizoen en nam de eerste duik.
Kinderen en volwassenen volgden al snel. Echte
kanjers!
Na het zwemmen kon iedereen genieten van
heerlijke cake van Bakkerij Joop.
Ook was deze middag Colourful Music aanwezig
onder leiding van Wieteke Schotsman. Samen
met haar leerlingen gaf ze een fantastisch optreden. Er werd gezongen en op verschillende
instrumenten muziek gemaakt. Het was een super gezellige middag en we zijn blij om iedereen
weer terug te zien! We gaan voor een mooie zomer met veel zwemplezier!

De sponsorborrel vond 29
april plaats. Alle sponsoren
waren door het bestuur
uitgenodigd voor een hapje
en een drankje. Wij, namens
Zwembad In De Dennen, zijn
super blij met alle sponsoren
en willen ze daarom ook
graag in het zonnetje zetten.
Zonder hun zou het
zwembad niet kunnen
bestaan. Iedereen heeft op
deze manier kennis met
elkaar kunnen maken en de
nieuwe sponsorborden voor
de eerste keer kunnen
bewonderen. De borden
hebben een mooi plekje op
het sanitairgebouw
gekregen. Wilt u ons nou
ook sponsoren? Neem
contact op via
info@zwembadindedennen.nl t.a.v. de
sponsorcommissie én wie
weet krijgt u binnenkort ook
een plekje op het bord!

De zwemlessen zijn
begonnen, maar de groepen
zijn nog niet helemaal vol.
Zwemlessen worden
gegeven op gekoppelde
dagen: maandag –
woensdag en dinsdag –
donderdag tussen 16.30 en
18.30 uur.
Als je kind vóór 1 juni begint
maar zijn of haar
zwemdiploma niet voor het
einde van het seizoen kan
halen, is het mogelijk door
te gaan in het zwembad in
Zelhem. Voor kinderen die
ná 1 juni beginnen of alleen
vakantie zwemlessen volgen
is deze mogelijkheid er
helaas niet. Dus als je erover
denkt je kind zwemles te
laten volgen, beslis dan snel
en profiteer tot 1 juni van
die extra mogelijkheid!

Het is voor groepen kinderen en jongeren met
eigen begeleiding mogelijk te kamperen op het
terrein van In de Dennen. De
verantwoordelijkheid ligt geheel bij de
begeleiding van de groep.
Er is een basistarief per persoon per nacht
(inclusief toeristenbelasting). Afhankelijk van de
concrete afspraken (bijvoorbeeld toevoegen
midgetgolf, aquabubble, kneeboarden,
frietpakket) wordt een totaaltarief voor het
kampeerarrangement afgesproken evenals de
betaling.

Zwembad In de Dennen
organiseert samen met RT
Voetbalschool Bronckhorst
aankomende zomer een
geweldig
SwimSoccerCamp in
Vorden voor zwem- en
voetballiefhebbers.
Iedereen mag meedoen
ook al zit je niet op
voetbal!
Tijdens de zomervakantie,
18 en 19 juli, kun je 2
dagen volop voetballen
en zwemmen. Wat is er
nu leuker om lekker te
voetballen en ook nog eens
heel veel te leren op het
prachtige kunstgras- en
pannaveld van v.v. Vorden.

Bij In de Dennen kan een fantastisch
verjaardagsfeestje georganiseerd worden:
zwemmen, zonnen, spelen op de toestellen of
de jeu de boules-baan of het beachvolleybalveld
en op afspraak bijvoorbeeld ook midgetgolfen,
aquabubble, kneeboarden, snorkelen of een
introductie in duiken.
Het zwemmen kost € 3,80 voor kinderen die
geen abonnement hebben. Midgetgolf (een
baan van 18 holes) kost € 1,80 per kind,
aquabubble € 3,00 per kind. Kneeboarden
betaal je per uur (€ 45,00 voor de hele groep).
Huur van snorkelmateriaal kost € 25,00 per uur
voor de hele groep, we hebben spullen voor
maximaal 15 kinderen. Een introductie duiken
kan alleen in overleg met bedrijfsleider Frank,
daarvoor is namelijk perslucht en extra
personeel nodig.
Ter afsluiting van het verjaardagsfeest kan voor
€5,50 een frietpakket worden besteld. Dan
krijgt elk kind friet, snack (kroket, frikandel of
kaassoufflé) en een perenijsje.
Neem voor informatie contact op met
bedrijfsleider Frank Loda via info@zwembadindedennen.nl of bel 0575 - 55 12 03.

Dit komt er allemaal aan
8 juni: Buitenspeeldag Jantje Beton
24 juni: Heavensride
27 juni t.e.m. 1 juli: zwemvierdaagse
18-19 juli: SwimSoccerCamp
19-20 augustus: Huttenbouwdagen
28 augustus: Brandweerdag
18 september: Hondenzwemmen

Zwem- en recreatiebad
'In de Dennen'
Oude Zutphenseweg 7
7251 JX Vorden
Tel. 0575 – 55 12 03

E-mail voor algemene vragen
info@zwembad-indedennen.nl
E-mail voor zwemlesvragen
zwemles@zwembad-indedennen.nl

Volg ons op:

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@zwembad-indedennen.nl toe aan uw adresboek.

