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Het einde van het zwemseizoen is in zicht. Zondag 1 september is de laatste
zwemdag. Wilt u nog even lekker zwemmen, kom dan gauw langs, want de laatste
week belooft een warme week te worden. En bij ons bad, tussen de bomen, is het
heerlijk toefen. Over echte warmte gesproken: wat was het fijn om bij 40 graden
Celsius verkoeling te kunnen zoeken in het water. Voor de badmeesters en de
vrijwilligers aan de kassa en in het winkeltje was het op die dagen zweten geblazen.
Vanwege de warmte én de drukte. Alert en koel blijven was soms lastig. Gelukkig
hielpen de badmeesters elkaar op die dagen door met z’n tweeën aan het bad te
staan en ook de vrijwilligers ‘verdubbelden’ zich zonodig. Wat ons betreft mogen er
vaker warme zomers komen!
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Natuurbad Rekken heeft zich aangemeld
bij de Rabobank voor de sponsoractie
Hart voor de Achterhoek. Een heel mooie actie,
waarbij ieder lid van de bank 5 stemmen krijgt,
die hij of zij mag verdelen onder verenigingen en
stichtingen die hij of zij een warm hart toedraagt.
Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting
uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar
valt er maar liefst 400.000 euro te verdelen! Er kunnen maximaal twee stemmen op
één vereniging uitgebracht worden en alle vijf de stemmen moeten verdeeld
worden. Eind augustus ontvangen alle leden van de bank een stemkaart met daarop
een unieke stemcode die toegang geeft tot de online stemmodule. Bent u lid van
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, dan hopen we dat u één van uw vijf stemmen
aan ons bad geeft. Stemmen kan van 5 t/m 19 september. Voor meer informatie, zie
www.rabobank.nl/noa
De opbrengst zullen we besteden aan nieuw spelmateriaal en onderhoud van het
terrein rondom het bad. Dus geef uw stem aan Natuurbad Rekken!
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Hondenplons op zaterdag 21 én zondag 22 september
Op zaterdag 21 en zondag 22 september is er de jaarlijkse
hondenplons onder leiding van Ria Nijhof van Holterhook
Labradors. Op beide dagen mogen de honden en hun baasjes
van 13.00 tot 16.30 uur in het bad plonzen. Doordat het bad
op dat moment al langzaam aan het leeglopen is, ontstaat er
in het ondiepe gedeelte een soort strandje. Dit maakt het voor
de enthousiaste viervoeters makkelijker om het water in te
gaan. De entree bedraagt 2, per hond. Voor baasjes en publiek
is het winkeltje geopend.
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Badmeester Cor weer hersteld

Koudijs ontwerp & montage

Badmeester Cor heeft begin juli een operatie ondergaan. Gelukkig
kunnen we melden dat de operatie voorspoedig is verlopen en dat
hij goed hersteld is. Volgend seizoen hopen we hem weer met open
armen te mogen ontvangen. We willen via deze weg iedereen
bedanken voor het medeleven en de kaartjes die hij heeft ontvangen.
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Zwemvierdaagse in een wat frisse week
Waar de week van 22 juli de boeken in ging als de heetste ooit gemeten, begon de
week ervoor, de week van de zwem4daagse, juist fris. Op de laatste avond konden
we toch nog ruim 65 dappere deelnemers een medaille omhangen; slechts 13
minder dan in 2018. Niet slecht in de wetenschap dat de zwem4daagse toen in een
snikhete week werd gehouden.
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De vlag uit voor de Achterhoek
Natuurbad Rekken ligt in de Achterhoek, op nog geen 400m van de provinciegrens
met Overijssel. Het is goed om onze wortels te koesteren, meent voorzitter Roeland
Groen en hij schonk het zwembad een Achterhoekse vlag. Het ontwerp is van Paul
Heutinck uit Winterswijk en geïnspireerd op het typische Achterhoekse
coulisselandschap. De schakering van licht- met donkergroene vlakken is een sterk
gestileerde weergave van de weilanden en de bossen die de Achterhoek zo sterk
kenmerken. Het kruis, dat gebogen tussen deze vlakken door loopt, staat voor de
kronkelende wegen met bomen erlangs. Deze vlag
verbindt en staat ook voor de eigenzinnigheid en
kracht van de Achterhoeker. Maar ook voor het
legertje Rekkenaren, dat het bad uit 1936 sinds
2003 met vrijwilligers op de been weet te houden!
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Code geel voor Expeditie Robinson
Negentien kinderen in de leeftijd van 8 tot 11 jaar deden op zaterdag 20 juli mee
aan Expeditie Robinson. Badmeester Joey liet ze in drie groepjes allerlei pittige
opdrachten uitvoeren, zoals het traditionele vuurtje stoken en een boter-kaas-eneieren-spel met echte ananassen en meloenen. Voor de deelnemers liep het geheel
prettig uit; de ouders vonden dat wat minder, omdat er voor deze middag ‘code
geel’ uitgeroepen was. Gelukkig bleek het weer uitermate goed en waren we voor
de dreigende regenwolken klaar. Winnaar werd het team, waarin Rosa Smit
(rechtsachter) de reddingspop op twee meter diepte wist op te duiken.
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Badjuf Janna
We hebben sinds juli een nieuwe badjuf, Janna Horstman.
Ze komt uit Geesteren, woont in Borculo en draait
normaalgesproken haar diensten in zwembad ’t Timpke.
Dit bad is tijdens de zomervakantie gesloten, waardoor wij
blij zijn dat ze het Natuurbad in deze periode kan komen
versterken. ’t Timpke heeft tropisch zwemwater, wij wensen
haar daarom in ons niet verwarmde Natuurbad een extra
warm welkom toe.
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Hekwerk bij parkeerplaats gereed
De klus om het scheefgezakte houtwerk langs
de parkeerplaats te vervangen en het
toegangshek te verplaatsen is geklaard.
De entree ziet er weer fantastisch uit.
Het volgende karweitje ligt al op Roel te wachten ☺

Noteer deze data op uw kalender:
zo 1 september
vr 20 september
za 21 en zo 22 sept

Laatste zwemdag, sluiting zwemseizoen
Vrijwilligersavond
Hondenplons met Ria Nijhof, 13.00 - 16.30u

Bedankt voor een mooi zwemseizoen!
We zien jullie graag terug in 2020!

