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In een koud en regenachtig weekend eind april ging ons bad weer open. De maand
mei gaf ons weinig mooi weer, maar we onthaalden onze vaste zwemmers natuurlijk
wel warm met een schoon bad en verse koffie. Juni zorgde voor heel wat meer
zweetdruppels; volgens het KNMI was het de warmste junimaand sinds jaren en voor
ons was het de drukste juni sinds 2012: liefst 3.327 bezoekers! Op de hete dagen
stonden er twee badmeesters aan het bad en ook de bezetting van vrijwilligers aan
de kassa en in het winkeltje werd verdubbeld. Fijn te weten dat we met zo’n
bevlogen team van mensen ons bad gaande houden!

We hebben dit voorjaar nieuwe attributen voor ons bad gekocht. Zo hebben we 10
blauwe strandstoelen mogen kopen en een speelkubus voor in het water. Als we de
gezichten van de kinderen mogen geloven, hebben we een goede keus gemaakt.

Zwem4daagse van 15 - 19 juli
In deze week mag u vier avonden (18.00-20.00u)
kiezen om uw banen te komen zwemmen. U kunt
zich inschrijven op de eerste avond dat u start. Kinderen t/m 10 jaar en 65plussers
zwemmen 10 banen per avond (250 m) en kinderen en volwassene van 11 jaar en
ouder zwemmen 20 banen per avond (500 m). De kosten bedragen 5,- per persoon.
Iedere avond na afloop wordt u getrakteerd op een drankje en wat lekkers.
En op de laatste avond ligt de welverdiende medaille voor u klaar.
Bij slecht weer zal de zwem4daagse 1 week later zijn.
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Tijdelijke afwezigheid van badmeester Cor
Vanaf komende week zal badmeester Cor een tijdje niet aan ons bad te vinden zijn.
Hij moet een geplande operatie ondergaan. We gaan hem missen en we wensen
hem een spoedig herstel toe. Badjuffrouw Esther en badmeester Joey zullen een
groot deel van de werkdagen van badmeester Cor opvangen. Daarnaast mogen we
ook nieuwe gezichten verwelkomen: Janna Horstman en Dave, Meggie en Nellie
Hummelink.
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Expeditie Robinson
Op zaterdag 20 juli van 14.00-15.30 uur houden we voor de kinderen met
zwemdiploma van 6 t/m 15 jaar Expeditie Robinson. In groepjes ga je de strijd aan
en doe je in en om het zwembad opdrachten, waarbij je test of je slim, sterk,
creatief en behendig genoeg bent om in de jungle te kunnen overleven. Opgave van
tevoren is niet nodig en deelname is gratis!

Geef je kinderfeestje bij het zwembad!
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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 van ’t Dommerholt. 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.

Opa Henk ruimt op
Henk Sieben raapt al vijftien jaar zwerfafval. Sinds
kort doet hij dat in officiële kledij, verstrekt door de
Gemeente Berkelland. Gewapend met grijpertje,
handschoenen, plastic zakken en veiligheidshesje
zorgt hij dat de omgeving van het Natuurbad er schoon
bijligt. Kleinzoon Pieter Kruger is trots op opa Henk.
Een pluim voor deze afvalvrijwilliger.
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Niet alleen gastvrij,
maar ook peuk- en rookvrij
Natuurbad Rekken is naast gastvrij,
sinds dit jaar ook rookvrij. Om iedereen er aan
te herinneren is er een peukenemmer
bij de ingang geplaatst. Buiten de ingang op de
parkeerplaats mag de roker natuurlijk
wel een sigaretje opsteken.
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Hekwerk vervangen
Naar aanleiding van de oproep in onze vorige
nieuwsbrief heeft Roel Blufpand van
klussenbedrijf Guifer zich gemeld als nieuwe
vrijwilliger. Hij heeft zich als eerste gestort op
het vervangen van het scheefgezakte houtwerk langs de parkeerplaats en het
verplaatsen van het toegangshek. Vanwege de omvang van de enorme klus
ontvangt Roel wel een onkostenvergoeding. We zijn zeer blij met deze hulp.
Het is een mooie verfraaiing van onze entree.

Touwtrekkersvereniging Eibergen traint op het natuurbad
Natuurbad Rekken is van iedereen, dus wilden (Rekkense) jeugdleden van
Touwtrekkersvereniging Eibergen wel eens een trainingsavondje op het zwembad
houden. Vooraf spelen of zwemmen in het bad, daarna trainen op techniek, tactiek
en kracht en tot slot een cooling-down met ijs na.
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Wilt u met uw vereniging ook wel eens in een andere omgeving sporten en/of
gezellig afkoelen? Bel of email ons en we komen er samen uit.

Hart voor de Achterhoek
Stemt u als lid van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
ook op Natuurbad Rekken? Dat zou mooi zijn.
U mag stemmen van 5 t/m 19 september.
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Geslaagde OVM Minitriatlon
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Onder een nieuwe naam werd op 15 juni de jaarlijkse minitriatlon gehouden. De
Achterhoekse verzekeraar OVM is verantwoordelijk voor de naamswijziging. Evenals
voorgaande jaren was er weer een vol deelnemersveld met meer dan veertig
deelnemers. Zowel mannen als vrouwen deden individueel of als team mee en ook
de jeugd liet zich uitdagen. Dankzij het sportieve weer en eenieders inzet, ook die
van de circa veertig vrijwilligers, was de eerste OVM Minitriatlon een groot succes.
Op de foto’s boven een deelnemer in het stuk bos dat aan de looproute is
toegevoegd en links de organiserende werkgroep, nadat de klus geklaard is.

Bootcamp Jeugdclub Rekken
Dit jaar sloot de Jeugclub Rekken voor het eerst af
met een activiteit op het zwembad. De Jeugdclub
bestaat uit scholieren van groep 8 van de basisschool
en uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Het
doel is de jeugd met elkaar in contact te laten blijven
buiten schooltijden en gedurende het jaar met elkaar leuke, sportieve dingen te
ondernemen.
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Fanartikel: een groot badlaken
Wil je het bad helpen sponseren? Koop dan in het
winkeltje voor 20,- deze prachtige badhanddoek.
De badhanddoek is 100 x 180 cm en
verkrijgbaar in blauw en limegroen.
Laat u bij een volgend bezoek aan ons bad
overtuigen van de goede kwaliteit van dit
exclusieve fanartikel.

Noteer alvast op uw kalender:
ma 8 juli
ma 15 t/m vr 19 juli
za 20 juli
zo 1 september
vr 20 september
za 21 september

Jeugdtriatlon IKC De Berkel, groep 5 t/m 8, aanvang 12.30u
Zwem4daagse, 18.00-20.00 uur (bij slecht weer een week later)
Expeditie Robinson, aanvang 14.00 uur
Laatste zwemdag, sluiting zwemseizoen
Vrijwilligersavond
Hondenplons met Ria Nijhof, vanaf 13.00 uur

