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Nieuwsbrief Stichting Zwembad Ruurlo  
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit roerige 
jaar, dat door COVID-19 heel anders verlopen is, dan 
we ooit hadden gedacht. Actuele informatie vinden 
jullie trouwens op onze facebook pagina en website! 
 

Ze zwemmen weer 
Half oktober zijn er weer 54 forellen uitgezet in het 
diepe bad van het zwembad. Rick heeft samen met 
Harry Lowik de forellen opgehaald bij 
forellenkwekerij Breukink in Olburgen. We 
verwachten dat de forellen in deze winterperiode 
hun werk zodanig doen, dat er minder algengroei is 
en het schoonmaken van het bad volgend jaar een 
stuk gemakkelijker gaat. 
Op de eerste zondag van februari 2021 kan men een 
poging wagen om de forellen te vangen. 
 
ProRail 
Begin oktober hebben we van ProRail de opdracht 
gekregen om de zichtlijn van ons terrein naar het 
spoor vrij te maken van overhangende takken en 
struiken. Dat betekende een hele klus voor de 
vrijwilligers van de groenploeg. Ondanks corona zijn 
de mannen vanaf 
begin oktober tot eind 
november in kleine 
groepjes onder leiding 
van Rick van maandag 
tot en met donderdag 
bezig geweest om deze 
klus uit te voeren. Bovendien is een boomchirurg 
een dag aan het werk geweest om de hoge 
overhangende takken van de bomen te verwijderen.  
 
Ontploffing  
‘Op 12 oktober vond er een ontploffing plaats in de 
machinekamer van het zwembad. De gealarmeerde 
brandweer was snel ter plaatse. De brand werd snel 
geblust en erger werd voorkomen. Helaas waren er 
enkele gewonden’. Gelukkig 
was dit een oefening, 
waarbij belangrijke 
procedures voor de 
brandweer werden 
geoefend. Op 19 oktober 
werd een tweede oefening 
gehouden. Beide oefeningen 
leverden belangrijke leermomenten op, voor zowel 
de brandweer als onze organisatie. 

 
Een natuurlijk terrein 
Het terrein van ons zwembad omvat 68 ha. De 
laatste jaren wordt er heel bewust aan de vergroting 
van de biodiversiteit van ons terrein gewerkt. Jan 
Looman heeft hiervoor 4 jaar geleden een plan 
geschreven. Hij heeft in zijn beroepsleven veel 
kennis opgedaan, over hoe je moet omgaan met  
de groenvoorzieningen. Zo werden er houtwallen 
gemaakt van snoeihout en takkenrillen.  
Vorig jaar zijn van het 
resthout van de 
glijbaan 63 
vogelhuisjes gemaakt 
ter bestrijding van de 
processierups. Bij de 
grote schoonmaak van 
de vogelhuisjes eind 
november bleek, dat 
75% bewoond is geweest. 
Dit jaar is er een groot insectenhotel geplaatst op de 
oude midgetgolfbaan. Gerard Effting heeft het hotel 
gemaakt van resthout van de glijbaan en van de 
Kluswijs. Jan is bezig met de inrichting van het hotel. 
Hiervoor worden weer materialen gebruikt, die 
gevonden worden op het terrein of in het bos. Jan 
droogt het hout en boort er gaten in. Het riet wordt 
ook gedroogd en in ronde pakketjes geplaatst in het 
hotel. Alle gebruikte materialen zijn dus natuurlijk en 
gerecycled. Als je meer wilt weten over biodiversiteit 
en het natuurlijke beheer van ons terrein, dan kan 
Jan je daar enthousiast over vertellen. 
 
Bedankt! 
Het bestuur van SZR wil iedereen hartelijk bedanken 
voor zijn inzet in het afgelopen bijzondere jaar. 
Ondanks de corona hebben veel vrijwilligers heel 
veel werk verzet. Het terrein ligt er prachtig bij. Onze 
vakantiekrachten/lifeguards waren weer enthousiast 
aanwezig op de warme zomerdagen. Het bestuur is 
trots op het personeel, dat flexibel inspeelde op 
steeds veranderende maatregelen en tijdens het 
werken vriendelijk en gastvrij is gebleven ondanks 
alle coronabeperkende maatregelen. We hebben 
veel positieve reacties gekregen op de goede sfeer in 
het zwembad. We wensen iedereen hele fijne 
feestdagen en een positief, gezond en sportief 2021! 

 
 
 


