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Nieuwsbrief Stichting Zwembad Ruurlo  
 
Al een tijdje waren er plannen om een nieuwsbrief 
uit te brengen voor iedereen die Stichting Zwembad 
Ruurlo (SZR) een warm hart toedraagt. 
De eerste versie met nieuws over alle  
voorbereidingen op het nieuwe zwemseizoen lag 
klaar voor verspreiding, toen de verontrustende 
ontwikkelingen rond de COVID-19 pandemie de 
planning en activiteiten on-hold zetten. 
De redactie brengt u nu in aangepaste vorm op de 
hoogte van de stand van zaken en hoopt vooral dat u 
allemaal gezond blijft in deze onzekere tijden.  
 
De voorverkoopmomenten van 14 en 16 april zijn 
vervallen. Alle abonnementen kunnen online 
worden verlengd of besteld. Dit kan via 
www.zwembad-demeene.nl 
De voorverkoopprijzen gelden tot nader order tot 1 
juni 2020. 
 
De opening van het zwembad op 25 april is vervallen 
De Sporthal en het gymlokaal zijn tot nader order, in 
elk geval tot 1 juni gesloten. 
 
Vrijwilligers hebben in de afgelopen maanden veel 
werk verzet om het bad en alles eromheen 
seizoenklaar te maken. Deze ‘mannen van de 
Meene’ moesten de afgelopen week door de 
veranderde omstandigheden hun zo belangrijke 
werk tijdelijk opschorten. 
 
Sjoerd Wopereis bracht op de deuren van de loods 
een fleurige ode aan deze werkers aan (zie foto ↓). 

 
Het straatwerk is aangepakt rondom de baden en 
langs de glijbaan. Rondom de baden is een 
stroomvoorziening aangebracht voor het gebruik 
van onder andere de waterstofzuiger (zie foto ↑ ). 
 

 
De glijbaan is in de afgelopen maanden ingrijpend 
gerenoveerd en klaar gemaakt voor vele jaren 
glijplezier. 

 
Het 20 jaar oude  zoutelektrolysesysteem, dat voor 
het desinfecteren van het zwemwater wordt 
gebruikt, is vervangen door een systeem met een 
grotere capaciteit (zie foto ↓). 

 
Ook de airtrampoline is vernieuwd en klaar voor 
heel veel springplezier (zie foto ↑). 
 
Tot slot: pas goed op u zelf en uw naasten. Zodra er 
nieuwe ontwikkelingen zijn, komt de redactie met 
een update 
De redactie van de nieuwsbrief (Heleen Posthumus, 
Janneke Gankema en Ignat Fisser) 
Suggesties, tips en ideeën zijn altijd welkom. 
Mailadres:i.fisser@zwembad-demeene.nl 
 
Actuele informatie vindt u op: 

 
 

http://www.zwembad-demeene.nl/
mailto:i.fisser@zwembad-demeene.nl

