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Nieuwsbrief Stichting Zwembad Ruurlo
Nieuwsbrief maart/april
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2021.
Helaas hebben we nog steeds te maken met de
corona-maatregelen. Er zijn nog veel
onduidelijkheden over de mogelijkheden van
recreatief zwemmen.
Maar we zijn hoopvol dat dit jaar voor iedereen een
prachtig zwemseizoen zal worden, zonder veel
beperkingen.
Banenzwemmen vanaf 1 april
Er wordt hard gewerkt om het zwembad vervroegd
te kunnen openen voor de banenzwemmers op 1
april.
De 54 forellen, die in het
najaar zijn uitgezet, hebben
hun best gedaan. Door de
forellen wordt de algengroei
verminderd, maar er is nog
veel werk te doen. Helaas kon
er geen feestelijke forellen
vangst worden georganiseerd, maar de forellen zijn
door enkele leden van de visvereniging gevangen.
Hoe belangrijk het ook is om te kunnen bewegen en
sporten, de mogelijkheden daartoe zijn in deze
coronatijd helaas beperkt. Daarom heeft het bestuur
besloten om het zwembad eerder te openen voor
banenzwemmers. De gemeente heeft dit besluit
goedgekeurd.
De zwemmers kunnen via de website de banen
reserveren vanaf 29 maart, maar er zijn wel
duidelijke corona-regels en afspraken.
Alle informatie over het banenzwemmen vanaf 1
april vindt u op onze website www.zwembaddemeene.nl
Zwembadkrant
Alle informatie over openingstijden, abonnementen,
evenementen etc. kunt u lezen in de zwembadkrant,
die wordt verspreid in week 11 en 12.
Losse kranten kunt u vinden bij de kassa op het
zwembad en bij de VVV.
Vanaf 8 maart t/m 23 april is de voorverkoop van de
abonnementen.
Als corona het toelaat, zal op 24 april het officiële
zwemseizoen beginnen, hopelijk met mogelijkheden
voor recreatief zwemmen.

Vernieuwde website
Op woensdag 3 maart is de vernieuwde
website www.zwembad-demeene.nl online gegaan.
Je vindt op deze website alle informatie over ons
prachtige zwembad en de sporthal
De site is
overzichtelijk en geeft
een goede indruk van
alle mogelijkheden.
Evenementen,
veranderingen in openingstijden worden op de
website vermeld.
Dus houd de website goed in de gaten.
Zwembad in de winter
Begin februari zag het
zwembad er prachtig uit.
Een flink pak sneeuw
bedekte het gehele terrein.
Een mooi sfeervol stilleven
in een hectische tijd.

Gerenoveerde filters
De renovatie van de filters was afgelopen winter een
kostbare investering, waarmee ons bad hopelijk
weer jaren vooruit kan. Na 20 jaar bleek die
renovatie hard nodig.
De filters zorgen 24/7 voor circulatie en zuivering
van het zwemwater.
De filters zijn opgebouwd met verschillende
grind/zand lagen en per uur gaat er 400 m3 water
door heen, zodat de kwaliteit van schoon
zwemwater gewaarborgd wordt. Zonder filters geen
zwembad.
Als alles volgens planning
verloopt, zullen de
gerenoveerde filters
maandag 22 maart weer
worden teruggeplaatst.
Het diepe bad is dan
schoongemaakt en gevuld.
Het zwemwater kan
worden gefilterd zodat we
per 1 april kunnen
zwemmen.
Tot slot:
Vergeet voor actuele informatie
niet onze facebook pagina en
website te bezoeken!

