De laatste tijd is er enige verwarring
ontstaan over het gebruik van de
kleedkamers in het zwembad en
dan met name tijdens de zwemles.
Daarom hier nog even de
“kleedkamer” regels.
In het zwembad is er de beschikking
over 4 groepskleedkamers. Er is
een kleedkamer voor vader/zoon, hier
zien wij graag alleen mannen/jongens

Wij feliciteren de volgende toppers
met het halen van hun Easyswim
diploma:
Anna
Bastiaan
Fedde
Fiene
Jayden
Jayden
Julius

naar binnen gaan. De kleedkamer
moeder/dochter is bedoelt voor onze

Kayne
Lisa

vrouwelijke zwemmers. Daarnaast
zijn er nog twee gemengde
kleedkamers. Deze zijn voor moeders

Madee
Minel
Noah

met zonen of bijvoorbeeld vaders met
dochters. Voor degene die geen
gebruik wil maken van de

Rosanna
Sebastiaan
Sekereye

groepskleedkamers hebben wij
wisselcabines beschikbaar. Vaders
en moeders mogen uiteraard ook

Semi
Steyn
Zoë

opa’s, oma's , tantes en neven zijn.
We hopen hiermee dat de
duidelijkheid omtrent het gebruik
van de kleedkamers is opgehelderd

Reserveer nu gemakkelijk een vergaderruimte in een sportieve omgeving bij
Helsdingen Sport en Cultuur, via de website. Je vergadert in een sportieve
omgeving, wat je kan inspireren tijdens een brainstormsessie van een
vergadering. Ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Neem dan
een kijkje op onze website. Hier vindt je alle informatie over de moderne
vergaderzalen met diverse faciliteiten, variërend voor groepen van 10
personen tot 244 personen. Vul het contactformulier in en wij sturen je zo
snel mogelijk een offerte gebaseerd op jouw wensen!

Theatermenu 5Heeren
Op vrijdag 29 november staat Remco
Veldhuis, bekent van het cabaret

Gezellig dineren voordat je naar het
theater gaat? En zeker weten dat je

duo Veldhuis en Kemper, met zijn

op tijd bent voor de voorstelling? Kom

show
"‘Een reis langs hoogte- en

dan naar ‘De VIJF Heeren’ in
Helsdingen Sport en Cultuur en geniet

dieptepunten uit de bijbel, een

van ons heerlijke verrassingsmenu.

reis met een knipoog!” in het
theater van Helsdingen Sport en

Vanuit het eetcafé De VIJF Heeren loop
je zo de zaal in. In de pauze staat er

Cultuur.

een hapje en een drankje voor je

In deze theatershow gaat Veldhuis het

klaar en ook na de voorstelling ben je
van harte welkom in onze bar om in

gevecht aan met de klok en vliegt hij

een ontspannen sfeer na te genieten.

op z’n eigen, komische wijze langs de

Kortom : Een compleet avondje

hoogte- en dieptepunten van de
Bijbel. Een razende rondleiding ver

uit!

van de gebaande paden, door een

Voor het maken van een reservering

gids die net zo twijfelt over de inhoud
als jij.

in ons gezellige eetcafé zijn wij
dagelijks telefonisch bereikbaar
tussen 12:00 en 18:00 uur via 06

Kaarten zijn te reserveren via
theatervianen.nl

11414540. Buiten deze tijd om
adviseren wij je om een whatsapp
bericht te sturen, wij nemen dan zo
spoedig mogelijk contact op.

Zoals bekend is er iedere

Nog even een reminder om onze

vrijdagavond van 18:30 tot 20:00
discozwemmen voor de jeugd. Graag

vernieuwde app te downloaden. De
oude app is sinds september uit de

willen wij nog even benadrukken dat

store en wordt ook niet meer ge-

dit voor kinderen is die in het bezit zijn
van een zwemdiploma en
bovendien niet ouder zijn dan 12

update.
Hieronder nog even de stappen;

jaar. In de vakanties zijn vaak de

Zoek in de store naar Sportcom

tijden iets aangepast en zijn beide

Download en open de ‘Sportcom’ app

baden geopend. Toch wil dit nog

Klik op ‘Ga verder’

weleens anders zijn wegens

Typ ‘Helsdingen’ in de zoekbalk

omstandigheden. Houdt daarom altijd
goed onze Facebook pagina in de

Klik ‘Helsdingen Sport en Cultuur’ aan
Volg de stappen die worden

gaten voor de laatste informatie.

aangegeven
Klaar

In juni 2019 hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek gedaan bij de
ouders van kinderen die bij ons op Easyswim zitten. De resultaten uit dit
onderzoek hebben wij met u via de mail gedeeld. Ook hebben wij bij diverse
opmerkingen zo goed mogelijk geprobeerd uit te leggen waarom wij bepaalde
dingen zo (moeten) doen of die wij beter gaan bekijken om eventueel aan te
passen waar mogelijk. Om iedereen de kans te geven nadere uitleg te krijgen
of vragen te stellen stonden wij in de week van maandag 14 oktober tot en
met zaterdag 19 oktober met een informatie kraam bij de uitgang van
het zwembad. Uit de opkomst kunnen wij concluderen dat de uitslag van het
onderzoek en de door ons gegeven feedback goed ontvangen zijn door
iedereen. Uiteraard blijven wij graag in gesprek met jullie voor suggesties,
ideeën en tips zodat wij het zwemplezier en de veiligheid van jullie kinderen
kunnen blijven waarborgen.

uitschrijven
Helsdingen Sport en Cultuur
Westelijke Parallelweg 1
4133 NH Vianen
Tel. 0347-369369
E-mail:
receptie.helsdingen@vijfheerenlanden.nl

