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Beste leden,

Eindelijk kunstgras voor Helios! Het heeft wat jaartjes geduurd en de hele zwembaddiscussie heeft 
voor wat vertraging gezorgd, maar de kogel is door de kerk. Alles wordt nu in gereedheid gebracht 
voor de aanleg van twee wedstrijdvelden kunstgras in januari 2022. Dat betekent dat we komend 
seizoen (2021/2022) tijdens de 2e helft veldseizoen op kunstgras spelen en trainen. We zijn als 
bestuur de afgelopen weken heel druk mee geweest en we zijn blij dat we dit goede nieuws 
eindelijk met jullie kunnen delen!

Op donderdag 25 maart werd in de gemeenteraad gekozen voor het zwembad op veld 5 
(naast onze kantine) en daarbij werd een extra besluit genomen om Helios te compenseren met een 
kunstgrasveld. Ondertussen hadden we als bestuur al de keuze gemaakt om een nieuw raadsvoorstel 
in te dienen in overleg met wethouder Ron de Haan, omdat we aan alle eisen voldeden voor de 
aanvraag van een kunstgrasveld. Door het extra besluit van de gemeenteraad betekent het dat ons 
raadsvoorstel een hamerstuk zal zijn. De ambtenaren van de gemeente zijn momenteel volop 
bezig om alles voor te bereiden.

De komst van het zwembad zorgt ook voor extra zichtbaarheid van onze accommodatie en 
vereniging. We hopen dat dit een positieve impuls zal geven aan Helios!

Vraag ons gerust als je nog iets wilt weten.

Namens het bestuur,

Frank Brakenhoff

Voorzitter
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Ken jij vrienden of vriendinnen tussen de 4 t/m 13 jaar die graag een keertje willen komen korfballen.
Op zaterdag 1 en 8 mei kun je een keertje komen meedoen tijdens onze meivakantie-clinic

Inschrijven kan via deze link: kvhelios.nl/meivakantie-korfbalclinic/

Sportief én gezellig!
kvhelios.nl

Meivakantie korfbalclinic

Voor wie?Voor wie?

Wanneer?Wanneer?

Kinderen van 4 t/m 13 jaar

Waar?Waar?
KV Helios kantine
Sportpark Noord-End

Zaterdag 
1 en 8 mei

4 t/m 7 jaar  •  10.00 uur -  11.00 uur 
8 t/m 13 jaar  •  11.00 uur -  12.00 uur

Geef je op via kvhelios.nl
of stuur een mail met je 
naam en leeftijd naar: 
wim.schoorl@kvhelios.nl

7 april 2021

https://www.kvhelios.nl/meivakantie-korfbalclinic/
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