Nieuwsbrief 2

Natuurbad Rekken open op 27 en 28 april!

April 2019

Dit weekend korting op seizoensabonnementen; beperkte openstelling

Natuurbord-sponsoren

In het weekend van 27 en 28 april gaat het Natuurbad Rekken weer open. Het water
zal echter te koud zijn om te zwemmen. Om die reden zal het bad op deze twee
dagen geopend zijn van 13.00 tot 15.00 uur voor het aanschaffen van uw
seizoensabonnement. Alleen op deze twee dagen krijgt u 5 euro korting. Wij
verzoeken u zo mogelijk met de pin te betalen.

Auto Huitink
Plus Koenders
Koudijs ontwerp & montage
Ten Haken installatietechniek
Winkelhorst loon- en
grondverzetbedrijf

Dagkaart t/m 17 jaar € 2,50
Dagkaart volwassene € 3,80

Abonnement t/m 17 jaar
€ 34,Abonnement volwassene
€ 43,Gezinsabonnement
€ 87,Bij de mensen die in voorgaande jaren een automatische incasso hebben ingevuld,
zal vóór dit weekend het bedrag van de rekening worden afgeschreven. Ook zij
krijgen daarbij 5 euro korting. Wilt u geen abonnement meer en wilt u uw
automatische incasso stopzetten, laat ons dat dan weten voor 18 april a.s. via
info@zwembadrekken.nl

Gratis abonnement bij zwemdiploma A of B
Bezoekadres
Van Ouwenallerlaan 35
7157 AZ Rekken
T: 0545-431908

Kinderen die na het einde van het vorig zwemseizoen hun
zwemdiploma A of B hebben behaald en deze laten zien,
krijgen eenmalig het abonnement voor een jeugdige
(twv. € 34,-) gratis. Je kunt ook kiezen voor € 15,- korting op een gezinsabonnement.

Postadres
Fleerweg 10
7157 AW Rekken
Stichting Natuurbad Rekken
E: info@zwembadrekken.nl
I: www.zwembadrekken.nl
FB: www.facebook.com/
zwembad.rekken/
Instagram: zwembadrekken
k.v.k nummer 08115776
Rekeningnr:
NL80RABO 032.34.53.651

Dick Pruik
Onze oud-voorzitter (2003-2015) van
Stichting Natuurbad Rekken is overleden.
Hij heeft veel voor ons bad betekend en we zijn
hem daarvoor zeer dankbaar. We gaan hem
missen op zijn bankje waar hij zo graag zat.

Nieuwe naam triatlon: OVM Minitriatlon
Met ingang van dit jaar heeft onze triatlon een nieuwe
naam. OVM Onderlinge Verzekeringen uit Borculo heeft
haar naam aan het sportevenement verbonden. De triatlon
heet vanaf nu OVM Minitriatlon en is dit jaar op zaterdag
15 juni met de start om 10.30 uur.
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Natuurbord-sponsoren
Auto Huitink
Plus Koenders

Daag jezelf uit met 500 m zwemmen, 24 km fietsen en 4,5 km hardlopen. We
kunnen 40 deelnemers aan de start verwelkomen, dus meld je snel aan via
info@zwembadrekken.nl. De kosten bedragen € 15,- p.p. en € 17,50 met medaille.
Bij teamdeelname als 2- of 3-tal zijn de kosten € 9,- p.p. en € 11,50 met medaille.
Tijdens het fietsen is het dragen van een helm verplicht. Meedoen is op eigen risico.

Koudijs ontwerp & montage

NLdoet dit jaar in twee dagen

Ten Haken installatietechniek

Vanwege de slechte weersomstandigheden op de zaterdag van NLdoet konden we
niet alle klussen aanpakken. We zijn daarom de zaterdag erna opnieuw met een
grote groep vrijwilligers aan de slag gegaan. VRIJWILLIGERS BEDANKT!!!

Winkelhorst, loon- en
grondverzetbedrijf

Samen de schouders er onder, vrijwilligers gezocht
Bezoekadres
Van Ouwenallerlaan 35
7157 AZ Rekken
T: 0545-431908
Postadres
Fleerweg 10
7157 AW Rekken
Stichting Natuurbad Rekken
E: info@zwembadrekken.nl
I: www.zwembadrekken.nl
FB: www.facebook.com/
zwembad.rekken/
Instagram: zwembadrekken
k.v.k nummer 08115776
Rekeningnr:
NL80RABO 032.34.53.651

We zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het verkopen van
kaartjes en lekkere dingen vanuit het winkeltje. Ook zoeken we iemand die
gedurende het seizoen kleine klusjes wil uitvoeren, zoals kleine reparaties aan het
hekwerk of materialen, het ophangen van kledinghaakjes, het onderhouden van de
plantenbakken, etc. Door samen de schouders er onder te zetten, hebben we een
zomer lang plezier van het natuurbad.

Noteer alvast op uw kalender:
za 27 april
za 27 en zo 28 april
za 15 juni
ma 8 juli
ma 15 t/m vr 19 juli
za 20 juli
zo 1 september
vr 20 september
za 21 september

Start zwemseizoen!
Zwembad open van 13.00-15.00u
Voorverkoop abonnementen met € 5,- korting
OVM Minitriatlon, start 10.30u
Jeugdtriatlon IKC De Berkel, groep 5 t/m 8, aanvang 12.30u
Zwem4daagse, aanvang 18.00u
Expeditie Robinson, aanvang 14.00u
Laatste zwemdag, sluiting zwemseizoen
Vrijwilligersavond
Hondenplons met Ria Nijhof, vanaf 13.00u

