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We gaan open: 30 mei!!!
met inachtneming van de coronaregels
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Het zijn vreemde tijden voor iedereen. Het coronavirus zet de hele samenleving op
z’n kop. Wekenlang mochten we alleen voor het hoognodige de deur uit en mochten
we familie en vrienden niet ontmoeten. Beetje bij beetje worden nu de regels
versoepeld. In de week van 11 mei kwam plotseling het bericht dat ook zwembaden
weer open mochten. Eerst was er wat consternatie of het zowel binnen- als
buitenbaden betrof en bleven we als bestuur in het ongewisse welke regels op ons
natuurbad van toepassing zouden zijn. Gelukkig kwam algauw het verlossende
bericht dat we ons bad mogen openen en dat doen we op zaterdag 30 mei!

Coronamaatregelen
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Samen met de badmeesters hebben we de afgelopen weken voorbereidingen
getroffen voor het nieuwe zwemseizoen. Nu leggen we de laatste hand aan het
coronaproof maken van het bad. De coronaregels zijn hetzelfde als die voor iedereen
gelden in de nieuwe 1,5meter-samenleving:

Hoewel we geen regels opgelegd hebben gekregen ten aanzien van een
maximumaantal bezoekers, hebben we zelf wel besloten hieraan een maximum te
stellen: we laten maximaal 100 12-plussers toe. Kinderen mogen zich (gepast) vrij
bewegen, maar 12-plussers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden (met
uitzondering van gezinnen en huisgenoten). Om dit te kunnen waarborgen, krijgt
iedere 12-plusser bij binnenkomst een muntje en bij vertrek dient dit weer
ingeleverd te worden. Verder scheiden we de in- en uitgang, maken we looproutes
op het zwembadterrein en zorgen we dat er voldoende desinfecteringsmiddelen zijn.
Het gebruik van het toilet en de kleedhokjes is toegestaan en we mogen koffie en
thee en verpakte artikelen vanuit het raam van het winkeltje verkopen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle!
En houden we ons bad open! We rekenen op u!
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Bezoekadres:
Van Ouwenallerlaan 35
7157 AZ Rekken
T: 0545-431908

Entreeprijzen 2020
Dagkaart t/m 17 jaar € 2,50
Dagkaart volwassene € 3,80

Abonnement t/m 17 jaar
Abonnement volwassene
Gezinsabonnement

€ 34,€ 43,€ 87,-

De prijzen van de abonnementen hebben we niet aangepast, ondanks dat we
28 dagen later zijn opgegaan dan gepland. We doen hiermee een beroep op uw
liefde voor ons bad en vragen hiervoor uw begrip.
Ook met het badpersoneel hebben we een sociale
regeling kunnen treffen. Zij zijn begin mei in dienst
gekomen en hebben de afgelopen weken klussen
op ons bad uitgevoerd. Ook hebben we in het
winterseizoen investeringen gedaan. Zo hebben
het rietveld, de waterleidingen en de badranden
de afgelopen maanden een flinke onderhoudsbeurt
ondergaan. Daarnaast zijn de antislipranden op de badranden vernieuwd, is al het
houtwerk van de gebouwen geschilderd en hebben we een Romeinse trap laten
aanbrengen in het ondiepe.

Aanschaf abonnementen
Hopelijk is het op 30 mei lekker weer en kan er die middag een duik in ons schone
natuurbad worden genomen. In dit weekend kunnen 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.
Wij verzoeken iedereen met pin te betalen.
Badgasten die al via automatische incasso betalen (ook met 5 euro korting) krijgen
voorafgaande aan 30 mei hun abonnementen thuisbezorgd. We willen hiermee
voorkomen dat er onnodige wachtrijen op het bad ontstaan. Het incasseren van de
abonnements- en donateursgelden doen we normaal gesproken in april, maar
hebben we nu uitgesteld tot de week van 18 mei.
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Gratis abonnement bij zwemdiploma A of B
Net als voorgaande jaren krijgen kinderen, die na het einde van het vorig
zwemseizoen hun zwemdiploma A of B hebben behaald en dit laten zien,
eenmalig het abonnement voor een jeugdige (twv. 34 euro) gratis. Je kunt ook
kiezen voor 15 euro korting op een gezinsabonnement.
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OVM Minitriatlon en zwem4daagse gaan NIET door
Als gevolg van de coronamaatregelen mogen vergunningsplichtige activiteiten voor
1 september niet doorgaan. Om die reden heeft de werkgroep de OVM Minitriatlon,
die gepland stond voor 20 juni, moeten schrappen van de kalender van 2020. Ook
de zwem4daagse in de week van 13 juli zal niet doorgaan. Dit is geen
vergunningsplichtige activiteit, maar we hebben beoordeeld dat het lastig is, om in
een tijdsbestek van 2 uur, gemiddeld zo’n honderd deelnemers met hun
aanmoedigingsploegen in en rond het bad aanwezig te laten zijn. We snappen dat
onze sportieve badgasten deze beslissing betreuren, maar we hopen dat zij zich de
komende maanden van harte welkom voelen om hun conditie in ons bad op peil te
houden. Of onze andere jaarlijkse activiteiten, zoals Expeditie Robinson, de
afsluitende sportdag van groep 5-8 van IKC De Berkel en de hondenplons doorgang
kunnen vinden, daarover besluiten we op een later moment.

Dank aan de sponsoren
In deze moeilijke tijden realiseren
we ons dat het ook voor onze
sponsoren niet makkelijk is
financieel gezond te blijven. We
zijn hen dan ook zeer dankbaar
voor de steun die we tot nu
van hen hebben mogen ontvangen.

Vrijwilligers zijn altijd welkom
Gedurende het zwemseizoen zijn we met een grote groep vrijwilligers, die samen de
schouders eronder zetten om de badgasten een zo’n aangenaam mogelijk verblijf te
laten hebben. Wilt u ook uw steentje bijdragen en bijvoorbeeld helpen aan de kassa
of in het winkeltje of vindt u het leuk om klussen te doen, zoals kleine reparaties
aan hekwerk of materialen of wat groenonderhoud, laat het ons dan weten of stuur
een mail naar info@zwembadrekken.nl

Noteer alvast op uw kalender:

E: info@zwembadrekken.nl

onder voorbehoud!
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za 30 en zo 31 mei:

za 18 juli:
zo 30 augustus:
vr 11 september:
za 19 en zo 20 sept:

Start zwemseizoen; het zwembad is open!
Voorverkoop abonnementen bij het zwembad
tussen 12.00 - 17.00u; alleen deze 2 middagen € 5,- korting
Expeditie Robinson, aanvang 14.00u
Laatste zwemdag, sluiting zwemseizoen
Vrijwilligersavond
Hondenplons met Ria Nijhof, 13.00-16.00u

