MEI
Feestdagen gesloten
Wij zijn op de volgende dagen gesloten:
Donderdag
30 mei 2019
Hemelvaartsdag
Vrijdag
31 mei 2019
Dag na Hemelvaart
Zondag
9 juni 2019
1e Pinksterdag
Maandag
10 juni 2019
2e Pinksterdag

complex gesloten
complex gesloten
complex gesloten
complex gesloten

Extra Banenzwemmen
Vanaf donderdag 6 juni zal er standaard extra tijd
ingeroosterd worden voor het banenzwemmen. Dit zal
op donderdag zijn van 9:00 uur tot 10:30 uur in het
doelgroepenbad en in de avond van 19:30 uur tot 22:00
uur in het wedstrijdbad.

PeuterSurvival succes!
Inmiddels zijn er al twee groepen van zes kinderen van
start gegaan met de PeuterSurvivallessen!
Sommigen moesten in het begin nog een beetje
wennen, maar toen ze op het surfplankje mochten
surfen (natuurlijk onder begeleiding van
zweminstructrice Shannon) kwamen ze los. De
kinderen zijn enthousiast en daar worden wij blij van!
Wil je jouw kind ook opgeven voor PeuterSurvival?
Dat kan via: receptie.helsdingen@vijfheerenlanden.nl.

Gefeliciteerd!
Op vrijdag 19 april hebben er weer kinderen afgezwommen!
Wij feliciteren de volgende toppers met het behalen van hun EasySwim-diploma:

- Ivy
- Amy
- Davuthan
- Dounia
- Elisa
- Evi
- Florian
- Hidaya
- Isa
- Jason
- Julen
- Lisa
- Siebe
- Vince Raim

- Amber
- Dahlia
- Djarai
- Dylan
- Eva
- Evron
- Gianno
- Ilse
- Jaron
- Yoelle
- Laila
- Liza
- Sterre
- Wouter

- Lucas
- Milan
- Mara
- Naomi
- Noor
- Niklas
- Naud
- Pepijn
- Rein
- Seb
- Sela
- Sep
- Ties
- Yasmin

Prachtige EasySwim-score behaald!
Onze EasySwim zwemlessen zijn door ouders beoordeeld met een
gemiddelde van 8,4! Wauw, wat een compliment en ontzettend fijn
dat ouders en kinderen tevreden zijn.

Automatisch Incasso
Er zitten op dit moment 565 kinderen bij ons op
zwemles. Daarbij maken al 260 ouders gebruik
van automatisch incasso. Wat goed! Ga zo door.
Wil je ook gebruikmaken van automatisch
incasso?
Bij de receptie liggen invulformulieren waar je je
gegevens kan achterlaten. Wij zetten dit dan in
het systeem voor je. Lever je formulier voor de
20ste in, dan kunnen wij de automatisch incasso
nog instellen voor de volgende maand.

Klanttevredenheidsonderzoek

Binnenkort wordt het KTO
(klanttevredenheidsonderzoek)
weer verzonden naar alle ouders
en verzorgers van kinderen die
EasySwim zwemlessen bij ons
volgen. Via de mail krijg je de
enquête binnen. Graag vragen
wij je deze in te vullen.
Dit geeft ons namelijk een goed
overzicht van de tevredenheid onder de ouders en verzorgers. Met deze feedback kunnen
wij weer aan de slag om onze EasySwim zwemlessen te verbeteren.
Wij hopen dit jaar op veel respons, hier kunnen wij weer van leren!
Wij zien jullie feedback graag tegemoet.

Sportmarathon Vijfheerenlanden
Op 14 en 15 juni 2019 wordt de Sportmarathon
Vijfheerenlanden georganiseerd. Teams van minimaal
20 personen kiezen een goed doel waar zij geld voor
willen inzamelen. Gedurende 24 uur gaan in
competitievorm alle teams verschillende lokale
sportmogelijkheden beoefenen die de gemeente
Vijfheerenlanden te bieden heeft.
Sport is een belangrijk middel om andere mensen te
ontmoeten, het meedoen is daarom het voornaamste
doel. Sport draagt bij aan een goed leefklimaat met
sociale integratie en maatschappelijke participatie als
gevolg. Kortom een recreatief sportevenement met
gezonde rivaliteit waarbij sportiviteit en respect voorop
staat.
Iedereen heeft eigen beweegredenen om mee te doen aan de sportmarathon. Naast dat het een
hele prestatie is om 24 uur lang samen met je team actief te gaan sporten, geeft het een extra
drive als je je ook gezamenlijk kan inzetten voor een gemeenschappelijk doel. Omdat iedereen
persoonlijke belangen heeft bij een desbetreffend doel is ervoor gekozen om elk team een eigen
goede doel uit te laten kiezen. Ieder team haalt minimaal 200 euro op.
Ben je geïnteresseerd om mee te doen als deelnemer of vereniging of wil je graag als vrijwilliger
een steentje bijdrage aan dit project? Stuur dan een mail naar:
sportmarathonvijfheerenlanden@gmail.com.

Helsdingen ontvangt Keurmerk Veilig & Schoon
Ook dit jaar heeft Helsdingen Sport en Cultuur weer het keurmerk
Veilig & Schoon mogen ontvangen van Stichting Zwembadkeur. Een
mooie bevestiging voor ons én voor jou dat Helsdingen voldoet aan
de gestelde richtlijnen. Met het Keurmerk Veilig & Schoon laten we
zien dat het niet alleen voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, maar
ook aan de eisen en wensen van onder meer bezoekers. Het
keurmerk toont verder aan dat de bedrijfsprocessen op het gebied
van hygiëne en veiligheid op papier goed zijn geregeld en in de
praktijk ook goed worden uitgevoerd door de medewerkers.
Het keurmerk Veilig & Schoon betekent een kwaliteitsslag en omvat
verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing zijn. Het houdt in dat een
zwembad voldoet aan regelgeving op het gebied van:
- Hygiëne en veiligheid
- Waterleidingwetgeving
- Legionella preventie
- Arbeidsomstandigheden
- HACCP
- Milieu
- Attractie– en speeltoestellen

Lintjesregen in Blauwe zaal
Op 26 april 2019 mocht ons café De Vijf Heeren gastheer zijn van de
Lintjesregen in de gemeente Vijfheerenlanden. De Vijf Heeren heeft
gezorgd voor heerlijke hapjes en drankjes en natuurlijk het klaarzetten
van de zaal.
Alle gedecoreerden van harte gefeliciteerd en we hopen dat jullie
genoten hebben van deze enorme verrassing!

Zwemlessen in de vakantie
In de vakanties gaan de zwemlessen gewoon door, met
uitzondering van de zomervakantie en de kerstvakantie
(afhankelijk van hoe de feestdagen vallen). In de
zomervakantie bieden wij weer zomerzwemlessen aan.
Na het grote succes van vorig jaar, kun je je kind vanaf
nu ook weer opgeven. De zwemlessen zullen in de
eerste vier weken van de zomervakantie te volgen zijn
(maandag 22 juli t/m vrijdag 16 augustus). Elke
maandag, woensdag en vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur. Via het leerlingvolgsysteem wordt
informatie verstrekt over het inschrijven. Geef je kind(eren) snel op, want vol = vol! Opgeven kan
tot 6 juli.
De laatste twee weken van de zomervakantie is Helsdingen gesloten wegens groot onderhoud.

Het nieuwe theaterprogramma
Na de zomervakantie gaat het nieuwe programma van Theater Vianen van start in onze Blauwe
zaal! Bekijk hieronder het nieuwe programma en bestel snel je kaarten op
www.theatervianen.nl.

