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We hadden onze pijlen wat betreft de opening van het bad dit jaar gericht op
zaterdag 1 en zondag 2 mei, maar helaas laat het Stappenplan van het RIVM dit niet toe.
We hopen nu de poort te mogen openen in het weekend van 15 en 16 mei, maar we
zullen net als iedereen de wekelijkse berichten van minister-president Rutte moeten
afwachten om te horen wanneer de openluchtbaden open mogen. Ons advies: houd
onze social media-kanalen en website in de gaten om te weten wanneer de eerste duik
genomen kan worden. Het vaccineren gaat nu vlot, dus hopelijk hebben we binnenkort
met z’n allen corona er onder gekregen en zijn we weer wat vrijer in ons gaan en staan.
In navolging van vorig seizoen zullen we ook dit jaar gaan werken met de groene
muntjes voor iedere badgast, zullen de in- en uitgang verschillend zijn en houden we ons
- zo lang als nodig - aan de ‘anderhalve meter’. In de wintermaanden zijn er
onderhoudswerkzaamheden verricht en is het team van vrijwilligers voor de kassa en
het winkeltje met maar liefst zes nieuwe krachten uitgebreid. We wensen hen vanaf
deze plek veel werkplezier!

‘Dat er zóveel over een zwembad geschreven kan worden!’
Dit jaar bestaat het bad 85 jaar, maar zoals al eerder gemeld, hebben we door de
geldende coronabeperkingen besloten de festiviteiten te verplaatsen naar volgend jaar.
Wel is er hard gewerkt aan een jubileumboek en dat ligt nu klaar om uitgereikt te
worden. “Dat er zoveel over een zwembad geschreven kan worden, onvoorstelbaar”, zei
iemand die alvast een exemplaar in handen kreeg. Maar het is heus! Een prettig
leesbaar boek met 96 pagina’s over het ontstaan van het bad, vol met historische feiten
en gebeurtenissen, meer dan 100 foto’s en heel veel anekdotes en verhalen van mensen
die een bijzondere band hebben met het bad. Een dikke pluim voor de redactie!
Zaterdag 1 mei om 13.00 uur zal het jubileumboek op het bad worden aangeboden aan
burgemeester Joost van Oostrum. We hadden voor deze heugelijke uitreiking het liefst
alle vrijwilligers en zoveel mogelijk bezoekers uitgenodigd, maar als gevolg van de
coronamaatregelen is het voor een besloten groep. We vragen hiervoor jullie begrip.
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Bij aanschaf van een abonnement tijdens het openingsweekend krijg je het jubileumboek
gratis. Badgasten die al via automatische incasso betalen, krijgen voorafgaande aan dat
weekend hun abonnementen én het jubileumboek thuisbezorgd. Hiermee willen we
voorkomen dat er in het openingsweekend wachtrijen op het bad ontstaan. Wilt u geen
abonnement meer en wilt u uw automatische incasso stopzetten, laat dat ons dan weten
voor 15 mei a.s. via info@zwembadrekken.nl
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Na het openingsweekend blijft het mogelijk abonnementen aan te schaffen op het bad.
Dit kan gewoon tijdens de reguliere openingstijden. Voor het jubileumboek betaal je na
het openingsweekend € 7,- 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).

Entreeprijzen 2021
We hanteren voor het komend zwemseizoen dezelfde entreeprijzen als vorig jaar:
Dagkaart t/m 17 jaar € 2,50
Dagkaart volwassene € 3,80

Abonnement t/m 17 jaar
Abonnement volwassene
Gezinsabonnement

€ 34,€ 43,€ 87,-

Gratis abonnement bij zwemdiploma A of B
Net als voorgaande jaren krijgen kinderen,
die na het einde van het vorig zwemseizoen hun
zwemdiploma A of B hebben behaald en dit laten
zien, eenmalig het abonnement voor een jeugdige
(twv. 34 euro) gratis. Je kunt ook kiezen voor
15 euro korting op een gezinsabonnement.

OVM Mini-triatlon gaat NIET door
Helaas heeft de werkgroep van de OVM Mini-triatlon ook dit jaar moeten besluiten de
triatlon van de kalender te halen. We hadden zo gehoopt dat we een vorm konden
bedenken waarin, met inachtneming van de coronaregels, de atleten op een
verantwoorde manier zouden kunnen deelnemen aan dit sportieve evenement. Maar alle
voors en tegens zijn tegen het licht van de geldende maatregelen gehouden en toen bleek
dat, om te kunnen starten met de voorbereiding, er te veel onzekerheden bleven rond de
geplande datum van 19 juni. Vanwege de zomervakantie, de druk op de kalender met
andere uitgestelde triatlons én het sluiten van het bad begin september is afgezien van
de mogelijkheid om de triatlon later in het seizoen
te houden. Hopelijk kunnen we de atleten en hun
supporters in 2022 weer verwelkomen en kunnen
ze dan alsnog hun kwaliteiten tonen.
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Help ons een toezichthouder (m/v) te vinden!
Onze badmeester Joey Vos heeft een andere baan aanvaard, waardoor we hem komend
seizoen zullen missen op ons bad. Gelukkig heeft hij aangegeven zo nu en dan als
invaller aan de badrand te willen staan. Voor Joey natuurlijk een mooie uitdaging, voor
ons een zoektocht naar een andere badmeester. Enkele weken geleden hebben we op
Facebook een oproep gedaan. Dit bericht is heel goed bekeken en gedeeld
(waarvoor dank!), maar tot nu heeft het nog geen kandidaat opgeleverd. Bij deze doen
we een beroep op de lezers van deze nieuwsbrief: wil je in je omgeving rondkijken naar
iemand die komend seizoen het team met Cor, Esther en Janna wil versterken?

Wat moet je kunnen?
We zijn we op zoek naar een Toezichthouder
op oproepbasis. Je houdt actief en preventief
toezicht, handhaaft de regels en reageert direct
op ongewenste of onveilige situaties. Het
aanspreken van mensen en het handelen in
conflictsituaties maakt je onmisbaar.
Gedurende de dag zal je in contact komen
met verschillende doelgroepen en treed je
zelfstandig op als gastheer/vrouw. Je werkt
samen met vrijwilligers aan de kassa en het
winkeltje en je wordt betrokken in de
planning, organisatie en het uitvoeren van
(thema)activiteiten. Daarnaast verzorg je
(schoonmaak)werkzaamheden tbv de
accommodatie. Als toezichthouder ben je
alert op de algemene hygiëne en onderhoudszaken.
Je wordt ingezet tijdens de zomerperiode van
1 mei tot 1 september en voor minimaal 1 dag per week.
Wil je graag in de zomer aan de slag voor ons mooie natuurbad en beschik je over een
EHBO- en Lifeguard-certificaat en de juiste motivatie? Solliciteer dan direct door een
mail te sturen naar: info@zwembadrekken.nl
Uren:
Werkdagen:
Dienstverband:
Bruto uurloon:
Contract:

minimaal 5 uur per week
maandag t/m zondag
oproep
vanaf €11,30, inclusief reiskosten
tijdelijk contract van 1 mei t/m 31 augustus

Voor informatie:

Henriëtte Pruik, bestuurslid Natuurbad Rekken, tel: 06 23795093
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Vele handen maken licht werk
Op zaterdag 13 maart hebben we met zo’n 40 vrijwilligers het bad en het omliggende
terrein ontdaan van herfstblad, takken en slib in het bad. We waren met z’n allen in de
buitenlucht en we werkten op gepaste afstand naast elkaar. Iedereen genoot en we
kletsten bij. De voorspelde buien bleven ons tijdens het werken bespaard, tijdens
Dinnie’s soep was er een fikse hagelbui. Het doel was toen al gehaald: het zwembad
gereed maken voor een mooie zomer.
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Nogmaals willen we alle vrijwilligers van die ochtend (en ook groep 7 en 8 van IKC De
Berkel), bedanken voor de inzet en betrokkenheid.
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Laatste nieuws: onze vrijwilligers
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Alie & Henk Sieben krijgen beiden 30 april een lintje!
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Alles onder voorbehoud als gevolg van de coronamaatregelen

Noteer alvast op uw kalender:
Zaterdag 1 mei 13.00u UITREIKING JUBILEUMBOEK aan
burgemeester Joost van Oostrum (ivm corona alleen voor genodigden)
za 15 mei + zo 16 mei: Het zwembad is open van 12.00 -17.00u
Alleen tijdens dit weekend bij aanschaf abonnement jubileumboek gratis!
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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:

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

