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Als gevolg van corona is seizoen 2020 heel bijzonder geworden. Normaal gesproken
zijn we 4 maanden per jaar geopend. Dit jaar echter moesten we de maand mei
helaas gesloten blijven. Gelukkig gaf juni veel mooie zwemdagen, maar had juli veel
frisse dagen, waardoor de bezoekersgemiddelden ver achterbleven. Augustus
maakte veel goed met een memorabele hittegolf van liefst 12 dagen! De bezoekers
hielden zich keurig aan de coronamaatregelen en ons muntensysteem (maximaal 100
volwassenen tegelijk) werkte goed. Wel hebben we als bestuur op meerdere hete
dagen de toestroom een halt moeten toeroepen. Het maximale aantal 18-plussers
was dan bereikt en de groene muntjes waren op. De wachtenden vatten het gelukkig
meestal prima op. Zo ook Bart, Tim, Luc en Pim (foto onder), die een stoel kregen en
de tijd verdreven met het leggen van een kaartje. Waar overal in het land de
gemoederen oververhit raakten door warmte en drukte, zette deze gemoedelijkheid
ons bad juist als prettig alternatief op de kaart.
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Bezoekers van heinde en verre wisten ons bad te vinden. We zijn zeer content met
de positieve reacties die we mochten ontvangen. Een groot compliment verdienen
de badmeesters, die altijd de rust bewaarden en die in de brandende zon toezicht
hielden op de zwemmers en de onderlinge afstand. Een evenzo groot compliment
geven we aan de vrijwilligers aan de kassa en in het winkeltje. Ze draaiden meerdere
dagen achtereen dubbele diensten om iedereen te voorzien van een muntje en een
lekkere versnapering. Wil je nog een duik nemen, kom dan gauw: we zijn nog open
tot en met zondag 30 augustus.
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Blije badgasten van ver en dichtbij
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Op 5 augustus mochten we de 5000e bezoeker (en
zijn/haar gezin) ontvangen en een kop koffie en een
lekkere ijsco aanbieden. De Van der Puttens (boven)
uit Den Haag bleken de gelukkigen. Ze gaan regelmatig
op vakantie naar Haaksbergen en brengen dan graag
een bezoek aan ons bad. Doordat we die dagen
midden in de hittegolf zaten, mochten we een week
later, op 12 augustus, al de 7500e bezoeker ontvangen.
De zusjes Fiducia en Estre Clark, die om de hoek
wonen, werden door ons verrast met een ijsje en een
grote badhanddoek van Natuurbad Rekken.
Inmiddels staat de teller op 9496. Halen we dit
dit jaar de 10.000? Kom nog lekker even zwemmen; zondag 30 augustus om
17.00 uur sluit het bad voor dit seizoen de poorten.
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Spectaculaire attractie bij het bad op zaterdag 29 augustus
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We willen de laatste zwemdagen graag
extra plezier maken. We hebben daarom
voor zaterdag 29 augustus een mooie
stormbaan gehuurd, zodat alle stoere en
dappere zwemmers van ons bad zich nog
één middag heerlijk kunnen uitleven.
Waarom niet op de allerlaatste dag zult u
zich afvragen? Nou, op 30 augustus houdt
de Vereniging Rekkens Volksfeest een
mooie fiets- en autotocht langs de dahliavelden in Rekken, die uitgezet is als alternatief voor het afgelaste bloemencorso.
Voor meer informatie gaat u naar www.bloemencorsorekken.nl

Twee dagen Hondenplons
De traditionele afsluiting van het seizoen is weggelegd
voor onze viervoeters. Op zaterdag 19 en zondag 20
september houden we de jaarlijkse Hondenplons onder
leiding van Ria Nijhof van Holterhook Labradors. Op
beide dagen mogen de honden en hun baasjes van
13.00 tot 16.00 uur in het bad plonzen. Het is
vanzelfsprekend dat we sociale honden verwelkomen, die het leuk vinden om met
soortgenoten te ravotten. 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 euro per hond. Voor baasjes en publiek is het winkeltje geopend. Ook
deze dag hanteren we de coronamaatregelen en zullen we een maximumaantal
volwassenen toelaten.

Nieuwsbrief 4,
augustus 2020

Natuurbord-sponsoren
AUTO HUITINK B.V.
PLUS Koenders Eibergen
KOUdIJS ontwerp &
montage
TEN HAKEN B.V.
installatietechniek
WINKELHORST loon- en
grondverzetbedrijf

Hé, een hond op het bad!
‘Ik wil graag met mijn hulphond naar het natuurbad komen, kan dat?’
We krijgen regelmatig bijzondere vragen, maar deze was ons nog nooit gesteld. Bij
een nadere verkenning blijkt hond Cinna eigenares Tessa (rechts op de foto)
behulpzaam te zijn bij het bewaken van haar grenzen. Als ze teveel in zichzelf
gekeerd is, kijkt Chinna haar in eerste instantie indringend aan. Schenkt Tessa dan
geen aandacht, dan gaat de hond blaffen. Tessa: “Vaak nog voordat ik het zelf in de
gaten heb, weet Cinna hoe ik er emotioneel voorsta”. Hoe Cinna aandacht moet
trekken, heeft de hond geleerd bij de Stichting Dutch Assistance Dogs. Tessa en haar
hartsvriendin Sophia logeren een midweek op For-rest Glamp, de pop-up camping
tussen Rekken en Eibergen. De Haarlemse dames verblijven voor het eerst in de
Achterhoek en vinden het natuurbad top.

Alleen maar winnaars bij Expeditie Robinson
Op zaterdag 18 juli streden 40 kinderen om de eer bij Expeditie Robinson. Onder
leiding van Bram Rhebergen en Joey Vos werden diverse spelletjes gespeeld in en
rond het bad. Met natuurlijk als slotstuk het aansteken van een vuurtje. Het was een
prachtige middag met alleen maar winnaars.
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Ideeën of tips voor het bad? Gebruik de ideeënbus!
Heb je een leuk idee voor het bad? Vind je dat iets
anders of beter kan? Ben je ondernemer en wil je ons
bad sponsoren, in welke vorm dan ook? Of wil je onze
nieuwsbrief 4 keer per jaar ontvangen? Gebruik dan
onze ideeënbus! Hij staat weer bij de ingang van het
bad. Uiteraard mag je ook mailen naar:
info@zwembadrekken.nl
Met alle reacties zijn we blij en kunnen we ons
voorbereiden op het volgende seizoen!

Is het natuurbad één van de mooiste plekjes van Rekken?
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Dinsdag 25 augustus staat het dorp Rekken centraal in het programma Zomer in
Gelderland van Omroep Gelderland. Die dag zullen we ook zien of de gemaakte
opnames bij ons bad verwerkt zijn in de uitzending. De uitzending staat
geprogrammeerd om 17.20 uur en wordt ieder uur herhaald.
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(foto: archief Henny van Doorn)
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Op 24 juni 1936 werd ons zwembad geopend en dat betekent dat we in 2021 ons
85-jarig bestaan vieren. Dit willen we doen met een onvergetelijk jubileumjaar.
Wil je in de werkgroep om mee te denken en te helpen organiseren, stuur dan voor
15 september een mailbercht naar info@zwembadrekken.nl. Met elkaar maken we
er iets moois van!
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Vrijwilligersavond
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Op vrijdagavond 11 september bieden we onze vrijwilligers de jaarlijkse
vrijwilligersavond aan. Met elkaar hebben we een jaar lang hard gewerkt om ons
natuurbad klaar te maken voor het nieuwe seizoen en het voor onze bezoekers
draaiende te houden tijdens de zomermaanden. Met een inzet en betrokkenheid
die niet in geld is uit te drukken. Daarom houden we een gezellige afsluiting van een
bijzonder seizoen. Dit jaar uiteraard met inachtneming van de geldende
coronamaatregelen.

Noteer alvast op uw kalender:
di 25 aug:
za 29 augustus:
zo 30 augustus:
vr 11 september:
za 19 en zo 20 sept:

Dorp Rekken in Zomer in Gelderland,
Omroep Gelderland, vanaf 17.20u (iedere uur herhaling)
Spectaculaire attractie op voorlaatste zwemdag
Laatste zwemdag, sluiting zwemseizoen
Vrijwilligersavond
Hondenplons met Ria Nijhof, 13.00-16.00u

Bedankt voor een bijzonder zwemseizoen !
We zien jullie graag terug in 2021

