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Dubbel feest bij Natuurbad Rekken:
opening op 30 april en verjaardagspartijtje op 7 mei
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Over een paar weken gaan we weer van start met een nieuw zwemseizoen. Vanaf
zaterdag 30 april is iedereen welkom! Of het water dan al boven de noodzakelijke
16 graden is en bezoekers ook daadwerkelijk te water mogen, dat is nog de vraag, maar de
koffie staat in elk geval klaar. Badmeester Cor zal om gezondheidsredenen dit zwemseizoen
niet aan de badrand staan, maar Esther en Janna gelukkig wel en zij zijn blij iedereen weer
te kunnen ontvangen. Tijdens de opening én op het Feest om ons 85-jarig bad te eren! Op
zaterdag 7 mei houden we het uitgestelde jubileumfeest voor al onze vrijwilligers,
badpersoneel, abonnementhouders, sponsoren en naaste buren (alleen 18 jaar en ouder)
met muziek en een hapje en een drankje. Zorg dat je er bij bent en meld je uiterlijk
maandag 18 april aan via info@zwembadrekken.nl of telefonisch via tel. 06 - 3045 1836. Die
avond ontvangen we je graag! Bij de entree staat een bus voor een vrije gift.

Badmeesters gezocht
Op drukke zomerse dagen is het fijn als we een beroep
kunnen doen op een extra badmeester. Ook bij ziekte of
onverwachte omstandigheden is dat prettig. Ben je 18 jaar en ouder en ben je
geïnteresseerd? Dan horen we graag van je. Ook als je niet de vereiste diploma’s hebt, kun
je je melden. Wij zorgen dat je de juiste opleiding krijgt!

We starten een pool voor badtalenten
Dit seizoen starten we met een badtalentenpool voor
jongeren die zich met het bad verbonden voelen. Op deze
manier proberen we jongeren al vroeg te interesseren voor
een rol als toezichthouder en/of badmeester. De badtalenten zijn het extra paar ogen voor
de badmeester en verrichten daarnaast lichte schoonmaakwerkzaamheden, ruimen
materialen op en helpen bij de kassadiensten. Ze draaien mee in de trainingen van het
badpersoneel. Ben je een 14 jaar of ouder en ben je geïnteresseerd?
Mail dan naar info@zwembadrekken.nl
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Twee dagen NLdoet: effectiviteit & gezelligheid
Tijdens de twee NLdoet-dagen is er door vele handen hard gewerkt. Op vrijdag 12 maart
hebben groep 7 en 8 van IKC De Berkel veel voorwerk verricht: het vele blad op de wal en
op de bodem van het bad werd in hopen bijeengeharkt en ook op de parkeerplaats werd
flink geveegd.
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Op zaterdag 13 maart gaf een grote groep vrijwilligers gehoor aan de oproep om er die dag
samen de schouders onder te zetten. En wat een werk is er verzet: kozijnen zijn
geschilderd, blad is geharkt, de bodem is ontdaan van een laag slib en schade gerepareerd.
Mooi om te zien dat de vaste vrijwilligers, die al jaren steevast komen helpen, een flink
aantal nieuwelingen onder hun hoede namen en hen de kneepjes van het vak leerden. De
weergoden werkten mee, waardoor het weer een gezellige ochtend werd waarop alle
gewenste werkzaamheden werden volbracht en we om 12.15u konden afsluiten met een
heerlijke kop soep van buurman Dinnie Hoekstra!
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Sportievelingen opgelet: inschrijving OVM Minitriatlon start
Vanaf nu kun je je inschrijven voor de OVM Minitriatlon op zaterdag 18 juni. De start is om
10.30u. Daag jezelf uit met 500 m zwemmen, 24 km fietsen en 4,5 km hardlopen! We
kunnen maximaal 35 deelnemers/teams aan de start verwelkomen, dus meld je snel aan
via onze website www.zwembadrekken.nl of stuur een mail naar
info@zwembadrekken.nl.
Het inschrijfgeld is € 15,- p.p. en € 18,50 met medaille. Bij teamdeelname is het
inschrijfgeld € 10,- p.p. en € 13,50 met medaille. Het bedrag graag overmaken op
NL80 RABO 0323453651 tnv Stichting Natuurbad Rekken. Tijdens het fietsen is het dragen
van een fietshelm verplicht en worden de normale verkeersregels gevolgd. Meer info vind
je op de website. Deelname is op eigen risico en Stichting Natuurbad Rekken is niet
aansprakelijk voor eventuele schade.

Op veler verzoek: twee extra schaduwdoeken geplaatst
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Weer of geen weer, op het afgesproken tijdstip begin april zijn twee nieuwe
schaduwdoeken aangebracht. We hadden er al drie in de winterstalling liggen, maar na de
noodgedwongen kap van een boom, die altijd voor veel schaduw zorgde, concludeerden
we dat er twee doeken bij moesten komen. Robert Rijsman en Roy Prins van
Buitenplezier.nl klaarden de klus op een koude, natte en winderige maandagochtend in
een ommezientje. De lappen kunststof-textiel ogen zo klein als een mini-bikini, maar onze
gasten verpozen er bij felle zon maar wat graag onder!

Heel blij met twee nieuwe sponsoren
Sponsoren zijn voor het Natuurbad heel belangrijk. Met hun structurele bijdrage kunnen
we als Natuurbad blijven investeren in het onderhoud van het bad en kunnen we
materialen en apparatuur aanschaffen. We zijn dan ook heel blij dat we afgelopen winter
twee nieuwe sponsoren hebben mogen verwelkomen:
VAN DE VOSSEBULTEN - Plaagdierbeheersing & processierupsen
en
LAND VAN LISA - school voor biocentrisch leven.
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Entreeprijzen 2022
We hanteren voor het komend zwemseizoen de volgende entreeprijzen:
Dagkaart t/m 17 jaar
Dagkaart volwassene
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€ 35,€ 45,€ 90,-

Gratis abonnement na behalen zwemdiploma A
Kinderen, die na het vorig zwemseizoen hun zwemdiploma A
hebben behaald en dit ons kunnen laten zien, krijgen
eenmalig het abonnement voor een jeugdige (twv. € 35,-)
gratis. Je kunt ook kiezen voor € 15,- korting op een
gezinsabonnement.

ROOSSINK administraties

VAN DE VOSSEBULTEN
plaagdierbeheersing

Abonnement t/m 17 jaar
Abonnement volwassene
Gezinsabonnement

Abonnementen kunnen het hele jaar aangeschaft worden. Doe je dit tijdens het
openingsweekend van 30 april en 1 mei, dan krijg je € 5,- korting. Geef je aan dit met
automatische incasso te willen betalen, dan krijg je vervolgens nog eens € 5,- korting.
Wij verzoeken iedereen met pin te betalen. Abonnementhouders die al via automatische
incasso betalen (ook met € 5,- korting) kunnen bij hun eerste bezoek aan het zwembad de
abonnementen meenemen. Het incasseren van de abonnements- en donateursgelden
doen we in april.

WINKELHORST loon- en
grondverzetbedrijf

DIVERZ-IT systeembeheer &
meer

€ 2,50
€ 4,-

Waar blijven de nieuwe vrijwilligers?
We zijn voor komend seizoen nog op zoek naar enkele
nieuwe vrijwilligers voor de kassa en het winkeltje.
Alleen met een grotere groep kunnen we het rooster
vullen en is eenieder niet vaker dan 2 à 3 keer maand aan de
beurt. Tenzij je vaker wilt natuurlijk! Op hete zomerdagen is
een tweede vrijwilliger nodig, zodat het voor iedereen plezierig blijft om er te zijn. Vooraf
geef je je voorkeuren aan en aan de hand daarvan maken wij een rooster voor de
4 maanden van dit seizoen (29 april - 28 augustus). Lijkt het je leuk of wil je meer
informatie, laat het ons dan weten of stuur een mail naar info@zwembadrekken.nl

Noteer alvast op uw kalender:
za 30 april en zo 1 mei:

za 7 mei:
za 18 juni:
ma 11 t/m 15 juli:

Start zwemseizoen, voorverkoop abonnementen,
tussen 12.00-16.00u geldt € 5,- korting;
€ 5,- extra korting bij betaling dmv automatische incasso
Jubileumfeest 85 jaar Natuurbad, 20.30-24.00u
Meld je aan, uiterlijk 18 april!
32e OVM Minitriatlon, 10.30u
Zwemvierdaagse, 18.00-20.00u
(bij slecht weer 1 week later)

zo 28 augustus:
vr 9 september:
za 17 en zo 18 sept:

Laatste zwemdag van het seizoen
Vrijwilligersavond, 19.30u
Hondenplons, 13.00-16.00u

