Extra nieuwsbrief,
april 2020

Start van het zwemseizoen uitgesteld ivm corona
Ook wij zijn genoodzaakt het zwemseizoen later te beginnen
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De afgelopen maanden hebben we als bestuur niet stilgezeten en hebben we ons
voorbereid op het nieuwe zwemseizoen. We waren zo goed als klaar om de
badgasten in het weekend van 2 en 3 mei te kunnen ontvangen. Echter, gezien het
coronavirus dat in ons land rondwaart en de maatregelen die het RIVM oplegt,
moeten ook wij de opening uitstellen tot na 31 mei. Dit is natuurlijk een
teleurstelling, maar staat in geen verhouding tot de echte ellende. We wensen
iedereen die getroffen is door het virus, door ziekte van een naaste of door de
gevolgen van de gedeeltelijke lockdown alle sterkte toe.

Start zwemseizoen op maandag 1 juni
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Als de RIVM-maatregelen onveranderd blijven, willen we op tweede pinksterdag,
maandag 1 juni, van 12.00 tot 17.00 uur het zwembad openen. Hopelijk is het die
dag lekker warm en kan er een duik in ons schone natuurbad worden genomen. Het
schone bronwater stroomt inmiddels al in het bad en de ligweides zijn
geverticuteerd, bemest en bijgezaaid. Op deze tweede pinksterdag kunnen ook de
nieuwe seizoenkaarten aangeschaft worden met 5 euro korting. Geef je aan middels
automatische incasso te willen betalen, dan krijg je vervolgens nog eens 5 euro
korting. Badgasten die al via automatische incasso betalen, kunnen die middag hun
seizoenkaart ophalen. Het incasseren van de abonnement- en donateursgelden
zullen we dit jaar niet in april, maar in de maand mei doen. Wilt u geen abonnement
meer en wilt u uw automatische incasso stopzetten, laat dat ons dan weten voor
1 mei as. via info@zwembadrekken.nl

Voorbereidingen OVM Minitriatlon gaan door
De OVM Minitriatlon staat dit jaar gepland op zaterdag 20 juni. Volgens de nu
geldende RIVM-richtlijnen zou deze gehouden mogen worden. De werkgroep is dan
ook op gepaste wijze begonnen met de voorbereidingen. Aangezien het echter niet
zeker is of de wedstrijd daadwerkelijk kan doorgaan, hebben we besloten nog niet
te starten met de inschrijvingen. Het inschrijven combineren we altijd met het
betalen van het startgeld en aangezien de kans bestaat dat het sportevenement
toch niet kan doorgaan, willen we nog geen aanmeldingen ontvangen.

Houd voor de laatste berichtgeving over de opening van het natuurbad
en de OVM Minitriatlon onze website in de gaten.

De klusdag, de jaarlijkse aftrap van het
zwemseizoen
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Op zaterdag 14 maart hebben we met een groep van zo’n 40
vrijwilligers het bad en het omliggende terrein ontdaan van
herfstblad, onkruid, takken en slib van de zandbodem in het
bad. Volgens de die dag geldende richtlijnen (gepaste afstand
houden houden en geen groepen boven 100 personen)
achtten we de risico’s beheersbaar tijdens deze kleinschalige activiteit; we waren
met z’n allen in de buitenlucht en we werkten op gepaste afstand naast elkaar.
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Die zondag erna kondigde premier Rutte verscherpte maatregelen af en was het
ondenkbaar geweest om deze klusdag nog te houden. Uiteraard was corona het
gespreksonderwerp van de ochtend, maar ondertussen genoot iedereen volop van
het gezamenlijk werken op deze frisse, maar zonovergoten ochtend en het werken
aan het gezamenlijke doel: het zwembad gereed maken voor een mooie zomer.
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We willen via deze weg nogmaals alle vrijwilligers van die ochtend bedanken voor
de inzet en betrokkenheid. We hopen jullie komende zomer vaak én gezond en wel
te mogen begroeten op ons bad.

Noteer alvast op uw kalender:
ma 1 juni:
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za 20 juni:
ma 13 t/m vr 17 juli:
za 18 juli:
zo 30 augustus:
vr 11 september:
za 21 en zo 22 sept:

Start zwemseizoen; het zwembad is open!
Voorverkoop abonnementen bij het zwembad
tussen 12.00 - 17.00u; alleen deze middag € 5,- korting
32e OVM Minitriatlon, start 10.30u
Zwemvierdaagse, aanvang 18.00u
Expeditie Robinson, aanvang 14.00u
Laatste zwemdag, sluiting zwemseizoen
Vrijwilligersavond
Hondenplons met Ria Nijhof, 13.00-16.00u

