
 

 

 

 

De gemeente heeft een project gestart, waarbij iedereen 
een idee in kan dienen om Gorredijk mooier te maken. De 
inwoners van Opsterland kunnen hierop stemmen en de 
top 4 zal  gerealiseerd worden.  

De Delte heeft ingezet op een nieuw pierenbadje, omdat 
deze door de jaren heen in een uithoek is komen te liggen. 
Dit is niet prettig voor gezinnen met jonge kinderen en ook 
niet voor onze toezichthouders.  

We willen een nieuw en gezellig plekje realiseren op het 
grasveld onder de toren. We willen hiermee kinderen ook 
eerder met De Delte kennis laten maken, zodat ze later 
vaker terug zullen komen. Stem je ook op ons idee?  

Ga naar: https://stemvan.opsterland.nl/ 

 

 

Elk jaar doen we ons uiterste best om met Koningsdag (27 april) weer open 
te gaan. Dit doen we met de nodige hulp van onze vrijwilligers. De afgelopen 
jaren hebben ons niet goed gedaan. We zijn bezig om dit structureel op te 
lossen, maar we kunnen zeker nog wel wat hulp gebruiken.  

Draag jij het zwembad een warm hart toe en heb je nog wat tijd over? Kijk 
dan op http://dedelte.nl/vrijwilligers of je nog iets voor ons kan betekenen.  

Ondertussen zijn we druk bezig met het opstarten van het seizoen 2023. 
Hou onze Facebook-pagina en de website in de gaten m.b.t. de voorverkoop 
en de opening! 

 

 

Ook De Delte maakt veel kosten vanwege de hoge energieprijzen. We 
hebben al enkele kleine maatregelen genomen, maar om zoveel water 
voor (veel) minder kosten op temperatuur te houden zijn er grotere 
veranderingen nodig.  

We zijn nu druk bezig met nieuwe isolerende afdekkleden, welke we 
automatisch op & af kunnen rollen. Hiervoor moet het nodige aangepast 
worden en dit vergt nog wat uitzoekwerk. 

Voor de andere punten uit ons verduurzamingsplan zijn we druk bezig om zoveel mogelijk via subsidies te regelen. 
Daarnaast zijn we ook aan het puzzelen hoe we de aanpassingen in kunnen passen in de uitbreiding van sportpark 
Kortezwaag. Ook hier is nog genoeg te doen! 

 
Tot zover deze eenmalige nieuwsbrief. 

Hopelijk zien we je dit jaar weer terug in het zwembad! 
 

 
   Nieuwsbrief 2023   
       Eenmalige nieuwsbrief verzonden aan alle oud-abonnementhouders 

 
   Stem vóór 19 maart op een nieuwe pierenbadje! 
 

     27 April weer los ?! 

    Tot slot: Verduurzaming 
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