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Nieuwsbrief Stichting Zwembad Ruurlo
Het was een bijzonder en gedenkwaardig
zwemseizoen. Ons bad kon pas begin juni beperkt
open voor banenzwemmers met een abonnement
en na reservering. De jeugd t/m 12 jaar kon
recreatief zwemmen, maar voor de jongeren van 13
t/m 18 jaar was weinig mogelijk. Gelukkig werden de
regels vanaf 1 juli versoepeld, maar toen werkte het
weer in het begin niet mee. De (extreem) warme
dagen van augustus maakten veel goed en dagelijks
konden max. 1250 mensen tegelijk van ons mooie
bad genieten. Ook heel veel vakantiegangers wisten
De Meene te vinden. Financieel kan die prachtige
maand het seizoen niet goed maken, maar het heeft
wel geholpen.
Buikschuimbaan een groot succes
Op 6 augustus stond een lange rij wachtende
kinderen voor de
buikschuifbaan.
Ondanks de warmte
maakten veel
enthousiaste
kinderen in het
zwembad gebruik van
de 23 meter lange
buikschuifbaan.
Einde zwemseizoen op 10 september
Vanaf 1 september zal het zwembad van 13.00 –
18.00 uur geopend zijn. Op 10 september sluiten we
de deuren, maar mochten er toch nog warme dagen
komen, dan is het niet uitgesloten dat we toch nog
open gaan. Houd daarvoor facebook en de website
in de gaten.
Bedankt, harde werkers!
Vooral in de warme, zonnige en superdrukke
augustusmaand is er veel werk verzet door
personeel, vakantiekrachten én vrijwilligers. De
softijsmachine draaide overuren, met die hitte
werden er heel wat frietjes gebakken. Veel werk is
onzichtbaar voor de bezoekers, het opruimen en
schoonmaken, het werk op de toren, het toezicht op
het terrein, de maatregelen vanwege corona. Iedere
dag weer lag het bad er prachtig bij dankzij deze
kanjers. Bedankt, allemaal! Twee van onze
vakantiekrachten stellen we hiernaast kort aan u
voor, Melanie Stegeman en Fleur ter Maat:

Melanie is 23 jaar en werkt als vakantiekracht al 6
jaar in de horeca en aan de kassa van het zwembad.
Ze vindt de drukte en gezelligheid met collega's en
bezoekers het leukst aan het werk.
Als het druk is blijft Melanie
rustig, ze laat zich niet gek
maken. Ze is een
betrouwbare kracht en overal
inzetbaar. Ze was heel blij dat
het zwembad weer open ging,
ondanks alle coronaaanpassingen. Na het zwemseizoen gaat Melanie
stage lopen bij Zozijn en hoopt ze haar 3e jaar HBO
pedagogiek af te ronden. Volgend jaar is Melanie
weer beschikbaar voor vakantiewerk op De Meene.
Fleur is 17 jaar en werkt dit jaar voor het eerst als
vakantiekracht in de horeca.
Ze vindt alles leuk aan haar werk, zowel de
contacten met de bezoekers
als het samenwerken in het
leuke team. Fleur is een sociaal
type en gastvrij. Ze is niet bang
voor kritiek en wil graag alles
goed doen. Als de kinderen
haar badjuffrouw noemen
moet ze glimlachen, dat vindt
ze komisch.
In september begint Fleur met haar Pabo-opleiding
op het Iselinge te Doetinchem.
Volgend jaar wil ze de cursus tot lifeguard gaan
volgen.
Start activiteiten Sporthal en gymzaal
Vanaf 24 augustus zal er weer volop gesport worden
in sporthal 't Rikkenhage en vanaf 12 september
begint ook het wedstrijdseizoen. Natuurlijk moeten
we ook hier afspraken maken om voor iedereen een
veilige situatie te creëren. Het zal wennen zijn,
vooral in de kantine. We hopen dat iedereen zich
aan het corona-protocol houdt, zodat er de hele
winter gesport kan worden.
Tot slot:
Vergeet voor actuele informatie niet onze facebook
pagina en website te
bezoeken!

