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Ruim een week geleden lag het bad er zo bij: overal een dik pak sneeuw en het diepe
bad gevuld met een dikke laag ijs. Nu is het buiten 25 graden warmer en hebben de
eerste krokussen het licht gezien.
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We hebben als bestuur deze winter niet stil gezeten en zijn alweer begonnen met de
voorbereidingen voor het nieuwe zwemseizoen. Wat voor seizoen zal het worden,
hoelang houden de coronamaatregelen ons nog in de greep? We weten het niet.
Maar we kunnen niet blijven afwachten, want als alles straks weer open mag, dan
moeten we er klaar voor zijn jullie te ontvangen! We volgen daarom ons jaarlijkse
draaiboek en hebben de pomp aangezet om het ontdooide water uit het bad te
pompen. Ook staan er twee nieuwe picknicktafels te wachten om op het gras gezet
te worden.
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Zaterdagochtend 13 maart: kom helpen schoonmaken!
Onze jaarlijkse schoonmaakochtend GAAT DOOR! Niet onder de vlag van NLdoet dit
keer, want de landelijke organisatie heeft haar activiteiten als gevolg van de
coronamaatregelen verschoven naar het weekend van 29 mei. Dit is voor ons te laat.
We moeten medio maart de schoonmaakochtend houden om niet in de knel te
komen met volgende werkzaamheden om het bad in het eerste weekend van mei
open te kunnen laten gaan. In goed overleg met het Covid19-veiligheidsteam van de
gemeente hebben we groen licht gekregen om onze jaarlijkse schoonmaakochtend te
houden: ‘de schoonmaakochtend valt onder regulier onderhoud en is een
noodzakelijke operationele activiteit voor de organisatie’.
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Dus kom zaterdagochtend 13 maart om 9.00 uur naar het bad! In de frisse
buitenlucht en op voldoende afstand van elkaar ruimen we met z’n allen het blad op,
scheppen we het slib van de bodem, wieden we het onkruid, vegen we de bestrating
rondom het bad en de parkeerplaats en maken we het winkeltje, het meubilair en de
speeltoestellen schoon. De dag ervoor zullen de kinderen van groep 7 en 8 van
IKC De Berkel al enig voorwerk verrichten en zullen badmeester Cor en klussenman
Martin de blauwe badranden schoonspuiten.
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Zwemmers en niet-zwemmers, jong en oud, iedereen is van harte welkom. Om 9.00u
starten we en om 12.30 uur sluiten we af met wat lekkers. Kun je niet de hele
ochtend of kun je maar een uur, alle hulp is welkom! Neem aub je eigen
gereedschap, zoals een bezem en/of hark mee!
UITERAARD HOUDEN WE ONS TIJDENS DEZE OCHTEND
AAN DE BEKENDE CORONAREGELS !
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Jubileumjaar uitgesteld, maar wel een jubileumboek!
We hadden 2021 graag willen aanmerken als een spetterend jubileumjaar:

85 jaar Natuurbad Rekken
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De nog steeds aanhoudende beperkende coronamaatregelen hebben ons echter
doen besluiten geen verder vervolg te geven aan de geplande activiteiten en
feestelijkheden. Dit om teleurstellingen en niet terug te krijgen onkosten te
voorkomen als net voor tijd toch blijkt, dat iets niet door mag gaan. We zullen
daarom van het 86e bestaansjaar een jubileumjaar maken. Wat niet wil zeggen, dat
we komend zwemseizoen niets wíllen organiseren. Als het toegestaan is, zullen we
onze vaste sportieve activiteiten houden. Zie daarvoor onze kalender waarop we ze
onder voorbehoud hebben gekoppeld aan een datum.
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Heugelijk nieuws is wel, dat op 1 mei het JUBILEUMBOEK wordt uitgebracht! Achter
de schermen is de werkgroep van het jubileumboek hard aan het werk de deadline te
halen. Vele feitelijkheden, mooie verhalen en foto’s zijn opgespoord en verzameld.
Zaterdag 1 mei om 13.00u zal op het bad het boek worden aangeboden aan
burgemeester Joost van Oostrum. De badgasten die tijdens het openingsweekend
een abonnement aanschaffen, krijgen het jubileumboek gratis. Na het
openingsweekend kost het boek € 5,- bij aanschaf van een abonnement of € 8,50 in
de losse verkoop op het zwembad, bij ’t Winkeltje van Kerkemeijer (Rekken),
Gellekink (Eibergen) of bij Boek en Buro (Haaksbergen).

Mogelijk dit jaar wel de OVM Mini-triatlon
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Een mogelijke uitzondering op de afgelastingen van de activiteiten in dit jaar vormt
de OVM Mini-triatlon. In afwachting van de komende persconferentie(s) van de
minister-president houden we tot 15 maart voor dit evenement de deur nog op een
kier. Noteer daarom zaterdag 19 juni met potlood in uw agenda. Houd onze website
en Facebookpagina in de gaten als het gaat om de startdatum voor aanmelding óf
… alsnog een algehele afgelasting.
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Ingrid Rexwinkel
Onvoorstelbaar, Ingrid is niet meer in ons team. Ze is op
20 november na een kort ziekbed overleden. Ingrid was
onze rechterhand als coördinator van de vrijwilligers van
de kassa en het winkeltje. Zeer accuraat en met een grote
toewijding. Ze vormde in de aansturing van de
vrijwilligersploeg een betrouwbaar rustpunt. Hoe graag
hadden we ook met haar het jubileumjaar van het
zwembad willen vieren. Onvoorstelbaar dat dit niet kan.
We zullen haar vriendschap, inzet en haast
vanzelfsprekende aanwezigheid op het bad enorm missen.
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Noteer alvast op uw kalender:
Alles onder voorbehoud van mogelijke coronamaatregelen!
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za 13 maart:
Schoonmaakochtend, schoonmaken van het zwembad
za 1 mei en zo 2 mei: Start zwemseizoen, het zwembad is open van 12.00-17.00u.
Tijdens dit openingsweekend verkoop van abonnementen.
Zaterdag 1 mei 13.00u UITREIKING JUBILEUMBOEK
aan burgemeester Joost van Oostrum
Alleen tijdens dit weekend bij aanschaf van een abonnement
het jubileumboek gratis
za 19 juni:
ma 5 juli:
ma 12 t/m vr 16 juli:
za 17 juli:
zo 29 augustus:
vr 10 september:
za 18 en zo 19 sept:

32e OVM Mini-triatlon Natuurbad Rekken (1/8), start 10.30u
Jeugdtriatlon, groep 5-8 IKC De Berkel
Zwemvierdaagse, aanvang 18.00u
Expeditie Robinson, aanvang 14.00u
Laatste zwemdag, sluiting zwemseizoen
Vrijwilligersavond
Hondenplons met Ria Nijhof, 13.00-16.00u

