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Nieuwsbrief Stichting Zwembad Ruurlo
Dit is de tweede nieuwsbrief voor iedereen die
Stichting Zwembad Ruurlo (SZR) een warm hart
toedraagt.
Het zwembad open in coronatijd.
Het is gelukkig zover: de zwembaden mogen beperkt
open. Toen premier Rutte dit mededeelde begon
voor het bestuur en de personeelsleden een drukke
tijd, want wat mag wel en wat kan nu niet? In het
Achterhoek Nieuws en op de website en Facebook
kun u lezen onder welke voorwaarden we het
zwemmen weer mogelijk maken.
Keihard is er de afgelopen
2 weken gewerkt (zie
foto’s). De groenploeg is
ondanks corona, weer
actief en het terrein ligt er
prachtig bij. Het personeel
is er klaar voor om de
zwemmers weer te
ontvangen.
Jubileum
Op 1 mei jl. was Nannette
de Vries 25 jaar verbonden
aan ons zwembad. Daar
hebben we, ondanks het
coronavirus, met een bos
bloemen en een cadeaubon
aandacht aan geschonken.
Helaas konden we dit
jubileum niet uitgebreid
vieren. Dat gaan we doen
als het weer kan en mag.
De Meene als sportterrein
In het Achterhoek Nieuws van 13 mei heeft u
kunnen lezen dat het zwembad wordt gebruikt voor
buitensporten. RGV, Blauw-wit en Tornax maken
dagelijks gebruik
van de
speelweiden, met
in achtneming van
de coronaregels.

Als het zwembad vanaf 1 juni weer open gaat voor
banenzwemmers en recreanten t/m 12 jaar, dan
blijven de verenigingen ook op de speelweiden in
het zwembad sporten. Alle sporten bij elkaar “een
echt sportpark”.
Eikenprocessierupsbestrijding
Ook dit jaar is op zwembad de Meene weer een
preventieve bespuiting uitgevoerd tegen de
eikenprocessierups (EPR), zodat het zwembadterrein
en de toegangsweg weer een veilige plek zijn voor
zwemmers en wandelaars. Belangrijk daarbij is, om
het meest optimale bestrijdingstijdstip te weten. Dit
jaar was dat een aaneengesloten periode van 2,5
week vanaf 28 april. De jonge rupsen zijn dan het
gevoeligst voor de
preventieve
bespuiting. Op 30
april en 13 mei heeft
Eko Cultuurtechniek
de EPR bestrijding in
2 gedeelten
uitgevoerd.
Daarnaast zijn er
maatregelen
genomen om
natuurlijke vijanden van de EPR, zoals de koolmees
te stimuleren. Daarom is in de winter al een groot
aantal mezenkastjes opgehangen. De mezen kunnen
bijdragen aan het opruimen van de rupsen, die de
preventieve bestrijding overleefd hebben. In de
komende tijd blijven we de EPR op het zwembad
monitoren en laten we waar nodig de nesten
verwijderen, zodat dit seizoen veilig gezwommen
kan worden.
Tot slot: pas goed op u zelf en uw naasten. Zodra er
nieuwe ontwikkelingen zijn, komt de redactie met
een nieuwe nieuwsbrief.
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:

