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Nieuwsbrief Stichting Zwembad Ruurlo  
 
Wij zijn er klaar voor en gaan ervoor! 
Onze toezichthouders hebben in juni hun zwemtest 
afgelegd en iedereen is geslaagd. 
 
Op 27 juni is het 
zwembad weer open 
gegaan op de reguliere 
openingstijden, nadat 
de gemeente de regels 
had goedgekeurd. 
Iedereen is welkom en kan recreatief zwemmen. 
De banenzwemmers hoeven niet meer te 
reserveren.  

 
Voor volwassenen gelden buiten het water nog wel 
de 1,5 meter en de RIVM regels. 
Het zwembad is wel verplicht om te registreren 
welke bezoekers er aanwezig zijn (geweest). 
Daarom blijven we onderstaande regels uitvoeren: 
➢  abonnementhouders moeten (verplicht) 
inchecken bij de kassa, dan zijn ze geregistreerd 
➢  bezoekers buiten Ruurlo: vullen bij de kassa een 
gezondheidscheck in met hun familienaam,  e-
mailadres en/of telefoonnummer, zodat we kunnen 
herleiden wie in het zwembad zijn geweest, als er 
vragen komen bij een COVID 19 uitbraak. 
 
De Bikkels 
De Bikkels hebben genoten van hun uurtje 
zwemmen onder leiding 
van badjuffrouw Christa. 
Op zondagmorgen voor 
opening van het zwembad 
was er genoeg tijd om te 
genieten van het water en 
de glijbaan. Het hele 
ondiepe bad was voor de 
Bikkels (kinderen met een 
beperking) gereserveerd. 
Wat een plezier hebben ze!  
 
Op weg naar een rookvrij zwembad 
Vooruitlopend op het besluit 
om de Meene geheel rookvrij 
te maken, zijn er alvast tegels 
geplaatst. Er mag dan alleen 
nog op de parkeerplaats 
gerookt worden. 

 
“Kunst” in de Meene 
Iedereen kent de kleurrijke graffiti-
beschilderingen bij de ingang van ons zwembad. 
In de nieuwsbrief van april heeft een foto gestaan 
van de beschildering van de deuren van de loods 

Beide beschilderingen zijn 
gemaakt door Sjoerd 
Wopereis. 
 
 

Nieuw is de kleurige impressie 
van ons zwembad, die bij de 
kreek hangt. Het bord is 
beschilderd door Heleen 
Posthumus. 
 
Verhuur XXL spellen 
Om het verblijf in ons recreatie bad nog leuker te 
maken, zijn er XXL spellen te huur. 
Voor € 5 en € 5 borg kun je 1,5 uur een spel huren 
om je met de (klein)kinderen of met vrienden te 
vermaken. 

In ons zwembad kun 
je ook een 
verjaardagsfeestje 
vieren, dan krijg je 
een spel gratis 
aangeboden. 
 

Meer informatie over verhuur vind je op de website. 
 
Tot slot:  
Suggesties, tips en ideeën voor de nieuwsbrief zijn 
altijd welkom. 
Toesturen kan naar:i.fisser@zwembad-demeene.nl 
 
Actuele informatie vindt u op: 
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