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Het nieuwe zwemseizoen gaat van start
Na een geweldig zwemseizoen vorig jaar kijken bestuur en vrijwilligers van Natuurbad
Rekken nu weer vooruit naar het komende seizoen. Gaan we weer de 10.000e
bezoeker halen? Halen we weer een dagrecord van liefst 400 badgasten? Zal het
water weer de 26 graden Celsius aantikken? Wat dat laatste betreft: ondanks de
warmte bleef het bad verschoond van blauwalg of andere nare effecten van de
warmte. Dit met name dankzij het feit dat er op de warme dagen extra vers water
werd aangevoerd uit de eigen bron. Dat water wordt op natuurlijke wijze gezuiverd
door het rietveld naast het bad. Nieuw dit jaar is dat we beginnen met een
aftrapbijeenkomst voor vrijwilligers en badmeesters. Een gezellig samenzijn waar
volop de gelegenheid is om bij te kletsen en waar iedereen wordt bijgepraat over
nieuwe ontwikkelingen, taken, roosters en het laatste nieuws. Zo hebben we begin dit
jaar in het bestuur afscheid genomen van Wim Mos en is zijn plaats ingenomen door
Wilco Winters.

Bezoekadres:
Van Ouwenallerlaan 35
7157 AZ Rekken
T: 0545-431908

Help mee op zaterdag 16 maart tijdens NLdoet!
Postadres:
Fleerweg 10
7157 AW Rekken

Stichting Natuurbad Rekken

NLdoet is voor het natuurbad het teken van de start van het nieuwe zwemseizoen.
Deze ochtend staat traditiegetrouw in het teken van de grote schoonmaak: het blad
wordt geruimd, het zand verschoond, het onkruid gewied, de stoepen geveegd en het
winkeltje, het meubilair en de speeltoestellen afgesopt. Zwemmers en nietzwemmers, jong en oud, iedereen is van harte welkom. Om 9.00 uur gaan we aan de
slag. Halverwege de ochtend maken we tijd voor een praatje en een kop koffie of thee
met wat lekkers. Om 12.30 uur sluiten we af met heerlijke kop soep.

E: info@zwembadrekken.nl
I: www.zwembadrekken.nl
FB: www.facebook.com/
zwembad.rekken/
Instagram: zwembadrekken
k.v.k nummer 08115776
Rekeningnr:
NL80RABO032.34.53.651

Nu hopen dat de weergoden meewerken, want vorig jaar was het wel een erg koude
dag. Dat laten ‘ijsbrekers’ Ingmar, Saga, Juno en Mila (vlnr) hier zien.
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Help mee als vrijwilliger!
Het natuurbad wordt aangestuurd en gedraaid door vrijwilligers. Met elkaar proberen
we er een mooie uitvalsplek in de zomermaanden van te maken. Wilt u ook een
bijdrage leveren als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op via
info@zwembadrekken.nl. Zo zijn medewerkers voor de kassa en de verkoop in het
winkeltje altijd welkom. Maar ook zijn we op zoek naar vrijwilligers, die willen helpen
bij de sportieve activiteiten die het natuurbad verzorgt, zoals de triatlon in juni en de
zwemvierdaagse in juli. Met voldoende vrijwilligers houden we ons natuurbad in
leven en kunnen we de evenementen blijven uitvoeren.

Donateurs of sponsoren zijn altijd welkom
De bijdragen van donateurs en sponsoren zijn voor het bad van groot belang. Zonder
hen kunnen we niet bestaan. Al vanaf 3 euro per jaar kunt u als donateur onze
prachtige accommodatie steunen. Veel donateurs kiezen anno 2019 voor een
automatische machtiging: handig voor u en handig voor het natuurbad!
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Voor het ondersteunen met bedragen vanaf 50 euro hebben we een sponsorplan
opgesteld, waarin de verschillende mogelijkheden voor sponsering uiteengezet zijn.
Heeft u belangstelling, laat het ons weten!

Natuurbad Rekken rookvrij
In navolging van vele sportaccommodaties en op verzoek van
meerdere badgasten heeft het bestuur besloten het zwembad met ingang van het
komende zwemseizoen rookvrij te maken. We realiseren ons dat we hiermee enkele
badgasten tegen het zere been stoten, maar we willen graag een bijdrage leveren aan
een gezonde leefomgeving en aan de jeugd het goede voorbeeld geven.

Noteer alvast op uw kalender:
za 16 maart:
za 27 april:
za 27 en zo 28 april:
za 15 juni:
ma 15 t/m vr 19 juli:
za 20 juli:
zo 1 september:
vr 20 september:
za 21 september:

NLdoet, schoonmaken van het zwembad
Start zwemseizoen; het zwembad is open!
Voorverkoop abonnementen,
tussen 12.00-17.00u geldt € 5,- korting
31e Triatlon Natuurbad Rekken (1/8), start 10.30u
Zwemvierdaagse, aanvang 18.00u
Expeditie Robinson, aanvang 14.00u
Laatste zwemdag, sluiting zwemseizoen
Vrijwilligersavond
Hondenplons met Ria Nijhof, vanaf 13.00u

