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Door corona konden we pas tijdens het pinksterweekend van start voor een nieuw
zwemseizoen. Met vereende krachten van badmeesters en vrijwilligers hebben we
het bad en het terrein coronaproof ingericht. Bezoekers waren blij weer een duik te
kunnen nemen en hielden zich netjes aan de aangepaste regels. Het systeem met de
groene muntjes (om zo 1,5m afstand te kunnen garanderen voor de bezoekers van
13 jaar en ouder) werkte goed. Inmiddels zijn er meerdere versoepelingen door de
overheid afgekondigd, waardoor het bezoeken van ons bad steeds makkelijker
wordt. Maar nog steeds geldt:

De abonnementenverkoop steeg het derde jaar op rij, een opsteker, want de
afgelopen maanden hebben we flink geïnvesteerd in achterstallig onderhoud. Ruim
3000 bezoekers bezochten tot nu toe het bad met als topdag 26 juni met 390
!
bezoekers. De vakanties zijn begonnen, nu nog wat meer zon

Expeditie Robinson
Op zaterdag 18 juli om 14.00 uur houden we voor de kinderen van 6 t/m 15 jaar met
een zwemdiploma Expeditie Robinson. In groepjes gaan de kinderen met elkaar de
strijd aan en doen ze in en om het zwembad opdrachten, waarbij ze testen of ze slim,
sterk, creatief en behendig genoeg zijn om in de jungle te kunnen overleven.
Deelname is gratis en opgeven kan via de website: www.sjorssportief.nl
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Is het Natuurbad één van de mooiste plekjes van Rekken?

PLUS Koenders Eibergen

Voor het programma Zomer in Gelderland van Omroep
Gelderland stond op 28 mei een ouderwetse ANWBpraatpaal in ons dorp. Inwoners mochten hun voorkeur
uitspreken over de mooiste plekjes van Rekken. Onze
secretaris Peter tipte uiteraard ons natuurbad. Op 17 juni
schoot cameraman Shaun Leyden mooi plaatjes. Op de
duikplank vertoonden onder andere Jens Rotering, Boaz
Winkelhorst en Lynn Esselink hun kunstjes. Met de
opgehaalde informatie gaat de redactie van Zomer in
Gelderland aan de slag en wordt een uitzending gemaakt.
Deze uitzending zal zijn op dinsdag 25 augustus, het tijdstip is ons nog onbekend.
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Schaduwdoeken of postzegels?
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In de wintermaanden hebben we op de wal een grote Amerikaanse eik moeten
vellen. Om het wegvallen van diens schaduw op te vangen, plaatsten we een dag
voor de opening drie schaduwdoeken. De montagebouwers van Buitenplezier-online
klaarden de klus in een halve dag. De week erop was meteen de zontest: de reacties
van de bezoekers waren zo positief, dat we overwegen er nog twee bij te plaatsen.
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REVOC traint op het natuurbad
Natuurbad Rekken is van iedereen, dus toen volleybalvereniging Revoc uit Rekken
graag wilde trainen, maar dat vanwege corona nog niet in de gymzaal mocht, hebben
ze contact met ons opgenomen en zijn ze gestart met hun trainingen op het zand.

Scholen zoeken alternatief
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Het coronavirus vergt maatregelen, maar voor jeugdige zwemmers zijn er in de
buitenlucht weinig risico’s. Reden dat een aantal scholen zich aanmeldden voor een
alternatief voor de afgelaste schoolkampen. Met alle plezier deden we het bad
eerder open om zo binnen de schooltijden te blijven. Oud-Rekkenaar en leerkracht
Jerzey Aarnink beet met de St Bonifatiusschool uit Haaksbergen de spits af. Zo’n 30
kinderen en zijn team kwamen op de fiets en hadden een stralende ochtend.
Daarna volgden met evengroot enthousiasme IKC Op d’n Esch uit Eibergen en
Basisschool Honesch uit Haaksbergen. De week erop viel voor drie scholen helaas
de zwemtrip in het water en had IKC De Berkel ook nog de pech dat hun
jeugdtriatlon niet doorging. Gelukkig kon de afscheidsdag van hun groep 8 wel
afgesloten worden met waterspelletjes in en rond het bad.

Geef je kinderfeestje bij het zwembad
Hoe cool is het om je kinderfeestje te geven in het zwembad? Het arrangement
bestaat uit zwemmen, onbeperkt ranja (voor de ouders is er een kop koffie of thee),
zakje chips, broodje knakworst en een ijsje. De kosten zijn 6,- per persoon
(minimum bedrag van 35,-). Lijkt je dit leuk, meld het dan minimaal 2 dagen van
tevoren bij de badmeester of via info@zwembadrekken.nl
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Mooie badhanddoeken
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In het winkeltje verkopen we deze prachtige badhanddoeken
voor € 15,-. De badhanddoeken zijn 100 x 180 cm en verkrijgbaar
in blauw en limegroen. Laat u bij een volgend bezoek overtuigen
van de goede kwaliteit van dit exclusieve fanartikel. Met de
opbrengst kunnen wij weer nieuwe dingen investeren in ons bad.
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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 in het winkeltje of
klussen doen, zoals kleine reparaties aan het hekwerk
of materialen of helpen bij het groenonderhoud, laat
het ons weten en stuur een mail naar
info@zwembadrekken.nl
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Noteer alvast op uw kalender:
za 18 juli:
zo 30 augustus:
vr 11 september:
za 19 en zo 20 sept:

Expeditie Robinson, aanvang 14.00u
Laatste zwemdag, sluiting zwemseizoen
Vrijwilligersavond
Hondenplons met Ria Nijhof, 13.00-16.00u

