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Geen echte winter, maar hopelijk wel een echte zomer!
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Terwijl het buiten onstuimig is en we deze winter de schaatsen helaas weer in het
vet moeten laten, zijn we als zwembadbestuur al volop bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe zwemseizoen. We hebben na de sluiting in
september diverse langgekoesterde wensen in vervulling laten gaan en de
broodnodige werkzaamheden uitgevoerd. In deze en de komende nieuwsbrieven
leest u daar meer over. Ook heeft er een bestuurswisseling plaatsgehad: we hebben
afscheid genomen van Tessa van der Luyt en we hebben Henriëtte Pruik
verwelkomt. Vanaf deze plaats willen we Tessa nogmaals bedanken voor de vier
jaren waarin ze zich met alle liefde voor het bad heeft ingezet en wensen we
Henriëtte veel plezier met het uitvoeren van haar nieuwe rol als bestuurslid.
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Kom helpen op zaterdagochtend 14 maart!
NLdoet is voor het natuurbad een onmisbare activiteit. Deze
ochtend staat traditiegetrouw in het teken van de grote
schoonmaak: het blad wordt opgeruimd, het slib wordt van de
bodem weggeschept, het onkruid gewied, de bestrating geveegd
en het winkeltje, het meubilair en de speeltoestellen afgesopt. In
de voorafgaande week zullen badmeester Cor en klussenman
Martin alvast de blauwe badranden schoonspuiten.
Zwemmers en niet-zwemmers, jong en oud, iedereen is van harte welkom. Om
9.00 uur starten we en om 12.30 uur sluiten we af met een kop heerlijke
eigengemaakte soep. Kun je niet de hele ochtend of kun je maar een uur, alle hulp is
welkom! Attendeer ook familie en vrienden op onze NLdoet-activiteit of verwijs ze
naar onze vermelding op de site www.nldoet.nl

Ongewenst bezoek
In het weekend van 11 januari
hebben we ongewenst bezoek
gehad op ons zwembad.
Aanzienlijke schade aan de
badmeesterspost, maar niks gestolen.
Simpelweg omdat er nooit iets van waarde ligt! #boos
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Onderhoud rietveld en waterleidingen
Deze winter heeft het rietveld een grote onderhoudsbeurt
gehad. Leverancier Wetlantec constateerde dat het rietveld
langs de slootkant 15 centimeter verzakt was. Nadat
medewerkers en cliënten van Trajectum het rietveld hebben
gekapt, heeft Wetlantec in één dag het terrein onder handen
genomen en met precisie de bodem met rietveldplastic en
basaltstenen opgehoogd. Het riet zal spoedig weer gaan
uitlopen, waardoor we komend zomer weer volop kunnen
profiteren van deze
natuurlijke zuivering van ons zwemwater.
Ook alle waterleidingen op het hele terrein
hebben we laten nakijken. Van der Velden
Rioleringsbeheer heeft alle leidingen doorgespoten en mogelijke verstoppingen verholpen.

Grote eik gekapt
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Deze winter hebben we helaas op de wal een grote Amerikaanse eik moeten
kappen. Jimmy Kemink (O’Hara Groen en Grondig) constateerde dat de boom last
had van inwatering op de plek waar de boom zich in twee hoofdstammen splitste.
Door rotting ontstond het gevaar dat de boom uit balans zou raken en zou breken.

Heeft u vragen, suggesties of wilt u uw hulp aanbieden,
we horen het graag!

Noteer alvast op uw kalender:
za 14 maart:
NLdoet, schoonmaken van het zwembad
za 2 mei:
Start zwemseizoen; het zwembad is open!
za 2 mei en zo 3 mei: Voorverkoop abonnementen bij het zwembad
tussen 12.00 - 17.00u; alleen dit weekend € 5,- korting!
za 20 juni:
32e OVM Mini-triatlon Natuurbad Rekken (1/8), start 10.30u
ma 13 t/m vr 17 juli: Zwemvierdaagse, aanvang 18.00u
za 18 juli:
Expeditie Robinson, aanvang 14.00u
zo 30 augustus:
Laatste zwemdag, sluiting zwemseizoen
vr 11 september:
Vrijwilligersavond
za 21 en zo 22 sept:
Hondenplons met Ria Nijhof, 13.00-16.00u

