Nieuwsbrief april

Zaterdag 29 april gaat het zwembad open!!!

2017

Vorig jaar was het al vroeg warm rondom Rekken. En wat is er lekkerder dan
tijdens de warme dagen een verfrissende duik in het zwembad?!

Op zonnige en drukke dagen is het winkeltje open voor bezoekers van het
zwembad. Door de verkoop van ijs, drinken en andere versnaperingen ontvangt
het zwembad een mooie bijdrage in de kas. Wilt u hier aan meehelpen? Graag! De
vrijwilligers van het winkeltje kunnen elke hulp gebruiken! U kunt zich aanmelden
bij Yolanda via 06-20885015 of info@zwembadrekken.nl.
Het zwembad is trouwens een geweldige locatie voor een kinderfeestje. Vorig jaar
is er door verschillende kinderen gespeeld, gesmuld en gezwommen. Er zijn
verschillende arrangementen mogelijk! Meer info via info@zwembadrekken.nl
Bezoekadres:
Van Ouwenallerlaan 35

1/8 TRIATLON op 17 juni 2017

7157 AZ Rekken
Telnr. 0545-431908

Postadres:
den Borgweg 15
7157 BR Rekken

Stichting Natuurbad Rekken
Email: info@zwembadrekken.nl
www.zwembadrekken.nl
k.v.k nummer 08115776
Rekeningnr:
NL80RABO032.34.53.651

Op 17 juni vindt de jaarlijkse 1/8 triatlon plaats! Daag jezelf uit met 500 m
zwemmen, 24 km fietsen en 4,5 km hardlopen. Geen gemakkelijke opgave... maar
sta versteld van je eigen kunnen en geniet met anderen van de omgeving van
Rekken en het zwembad. Opgeven kan via de website www.zwembadrekken.nl
De kosten bedragen € 9,-- zonder medaille en € 10,-- met medaille.

Brede steun voor het zwembad!
Zoals u wellicht heeft gelezen heeft de gemeente een extra jaarlijkse bijdrage van
5.000,-- aan het zwembad toegekend! Hier zijn we heel blij mee!

Naast de gemeente worden ook andere sponsors benaderd. Ook worden
donateurs geworven en andere subsidiemogelijkheden onderzocht om het
zwembad financieel te steunen. Wilt u ook uw steentje bijdragen en het draagvlak
voor het zwembad vergroten? Graag! Alle ideeën zijn welkom! We zijn ook altijd
op zoek naar vrijwilligers die jaarlijks 2 avonden willen meehelpen met het
ophalen van donateursgelden.
Ideeën kunt u mailen naar info@zwembadrekken.nl en wilt u zich aanmelden als
vrijwilliger voor het werven van donateurs dan kunt u zich aanmelden bij
Frederike 06-41190965 of info@zwembadrekken.nl
Bezoekadres:
Van Ouwenallerlaan 35
7157 AZ Rekken
Telnr. 0545-431908

Tot slot:
Koopt u tijdens de opening van het zwembad op 29 en 30 april een
abonnement in het zwembad dan ontvangt u € 5,-- korting!
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Toegangsprijzen 2017:
Dagkaart kind

€ 2,50

Dagkaart volwassene

€ 3,50

Abonnement t/m 17 jaar

€ 31,-

Abonnement Volwassene

€ 40,--

Gezinsabonnement

€ 79,--

