In deze nieuwsbrief staat informatie over de oudermeezwemlessen, spreekuur van de coördinator, de
snorkelcursus 2, gewijzigde openingstijden tijdens Koningsdag, 4 en 5 mei, speciale aanbiedingen, Super
Soaker festijn, paasactiviteit, het waterspektakel in de meivakantie, en kijkt u ook even naar de agenda.

Oudermeezwemlessen
Voor de meivakantie zijn er geen meezwemlessen. De eerstvolgende meezwemles zal zijn voor de
zomervakantie.

Coördinator spreekuur
Mocht u vragen hebben over de zwemlessen? Maandag tussen 9.00 en 11.00 kunt u telefonisch contact
opnemen met Jolanda Maas coördinator zwemlessen.

Snorkelcursus 2
In de meivakantie wordt snorkelcursus deel 2 gegeven bij Calluna. Tijdens de cursus wordt het
snorkelbrevet 1 verder uitgebreid. Uiteraard helpen leden van duikteam Ad Fundum je nieuwe vaardigheden!
Ook kun je dan kennismaken met duiken met perslucht.
Neem wat te eten en drinken mee, want we hebben tussendoor pauze. Het materiaal wordt verzorgd door
Calluna, maar geef wel even je schoenmaat door, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er genoeg
zwemvliezen zijn!
De cursus wordt gegeven op dinsdag 23 april en donderdag 25 april van 17.00-19.00 uur en dinsdag 30
april vanaf 19.30 uur met Duikteam Ad Fundum.
Wil je meedoen en heb jij je snorkelbrevet 1? Geef je dan snel op bij de receptie, of telefonisch via
0341 – 554244. Het deelnemersaantal is beperkt.

27 april, 4 en 5 mei
Op zaterdag 27 april, Koningsdag, is zwembad Calluna de hele dag gesloten. Op zaterdag 4 mei
Dodenherdenking, is Calluna tot 4 uur geopend. ’s Avonds is het sportcentrum dicht. En zondag 5 mei,
Bevrijdingsdag is Calluna van 10.00 – 16.00 uur geopend.

Speciale aanbiedingen!
Kom in de meivakantie (19 april tot en met 5 mei 2019) 2x zwemmen voor maar €6,-! (ruim 25% korting)
Geldt voor alle kinderen t/m 12 jaar.
10 keer zonnebank voor maar €50,20 (15% korting), is onbeperkt geldig (aankoop in de maand mei 2019).

Mega Super Soaker Festijn
Save the date! Kom naar het Mega Super soaker Festijn op zaterdag 22 juni 2019!
Volg ons op Facebook! @ZwembadCalluna

Paasactiviteit 2de Paasdag
Tweede Paasdag: Maandag 22 april van 10.00 tot 13.00 uur heeft Calluna een leuke activiteit bedacht. Vindt het
gouden ei en win een leuke prijs: Een dag recreatief zwemmen voor het hele gezin. Bedoeld voor kinderen t/m 6
jaar. Doe je ook mee?!

Waterspektakel
In de meivakantie is er weer waterspektakel in Calluna! Van vrijdag 19 april tot en met zondag 5 mei ligt de
Surfer speeleiland hindernisbaan elke dag in het water van 13:00 – 16:00 uur! In de weekenden van
13.00 – 15.00 uur. Met uitzondering van de feestdagen. Kijk voor de actuele openingstijden op de website.
Zie ook de agenda in deze nieuwsbrief voor wijzigingen.

Agenda
19 april t/m 5 mei
19 april t/m 5 mei
19 april t/m 4 mei
19 april t/m 4 mei
27 april
4 mei
12 mei
22 juni
26 t/m 29 augustus

Waterspektakel in de meivakantie! Dagelijks van 13:00 – 16:00 uur. In de
weekenden van 13.00 – 15.00 uur. Met uitzondering van de feestdagen.
Meivakantie
Alle zwemlessen vervallen in deze periode.
Geen oudermeezwemlessen
Gesloten i.v.m. Koningsdag
I.v.m. Dodenherdenking geopend tot 4 uur. ’s Avonds gesloten.
Moederdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend.
Mega Super Soaker Festijn
Gesloten vanwege periodiek onderhoud.

Met vragen kunt u altijd terecht bij de receptie van Calluna, of bel 0341-554244! Team Calluna wenst u een
hele fijne meivakantie!
Tegen inlevering van deze bon bij het Sportcafé krijg je
1 kindersoftijsje voor slechts €0,50 cent met dip naar keuze.

Geldig van 19 april tot en met 5 mei 2019. Maximaal 1 bon per persoon.

