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Evenementenkalender 

Binnenkort: online 
sportaccommodaties huren! 

Badmodeverkoop

De nieuwe cyclus snorkelen van uit de JeugdSport-
pas gaat zondag 20 maart weer van start in Zwembad 
De Heerenduinen. Basisschoolkinderen in de leeftijd 
9 -12 jaar kunnen 4 zondagen achter elkaar, tussen 
15.00 en 16.00 uur kennismaken met de onderwater-
wereld in het zwembad. Meer informatie en inschrij-
ven: www.sportpas.nl/velsen

JSP snorkelen
in zwembad 
De Heerenduinen

Sportloket Velsen start  komend sei-
zoen met een nieuw reserveringssys-
teem, geïntegreerd op onze website 
www.sportloketvelsen.nl.  Beschik-
baarheid van de gemeentelijke sport-
hallen en gymzalen wordt in één 
oogopslag duidelijk. Het nieuwe reser-
veringssysteem maakt het voor u mo-
gelijk om direct online een aanvraag te 
doen.  U kunt zo 24/7 online een sport-
hal en/of gymzaal reserveren en deze 
per Ideal betalen. Sportloket Velsen hoopt hiermee de verhuur voor u eenvoudiger te maken. Verenigingen 
en vaste gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties zullen hierover nader bericht ontvangen.

7 maart   Aqua Fit & Slank 
 www.zwembadvelsen.nl
11 maart Sportgala
  www.sportgalavelsen.nl
11 maart Discozwemmen 
 www.zwembadvelsen.nl
12 en 13 maart   NK Kitebuggyen IJmuiden  
 Strand (race 4)
13 maart   Spaarnwoudeloop 
 www.kavholland.nl
21 maart - 21 april  Schoolvoetbal Velsen, 
 v.v. Ijmuiden 
 www.sportloketvelsen.nl
22 maart  Badmodeverkoop 
 www.zwembadvelsen.nl
25 t/m 28 maart Easter Tournament
 www.khc-strawberries.nl

Weer slank de zomer tegemoet? Maandag 7 maart start 
de nieuwe cursus Aqua Fit & Slank. De cursus duurt 12 
weken en wordt begeleid door gewichtsconsulent, Alies 
Prudhomme. Naast de groepsles kan er elke week ge-
bruik worden gemaakt van de aquasportlessen.

Meer informatie: www.zwembadvelsen.nl

Dinsdag 22 maart van 08.30 – 11.15 uur en 
maandag 18 april van 08.30-15.00 uur is er 
weer de jaarlijkse badmodeverkoop 
van Ab Metselaar in zwembad 
De Heerenduinen

Prijzen:
-  badpakken 
 (ook prothese) € 35,-
-  tankini’s (2- delige   
 badpakken) € 35,-
-  zwembroeken € 15,-

Er is voldoende gelegenheid 
om te passen en ook 
pinbetalingen zijn 
mogelijk.

Wij zijn ook te volgen via:

Vrijdag 11 maart wordt in het Thalia Theater in IJmuiden het Sportgala van de 
gemeente Velsen gehouden. Tijdens deze avond worden de genomineerde 
sporters gehuldigd en worden de Sportkampioenen van 2015 benoemd. Zij 
ontvangen een bronzen beeldje dat speciaal door kunstenares Ada Leenheer 
voor hen is vervaardigd. 
Onder aanvoering van Frank Snoeks, die de presentatie van het gala voor zijn 
rekening neemt, wordt de aanwezigen een bijzonder aantrekkelijke avond 
voorgeschoteld. Zo is er een optreden van zangeres Sharon Doorson, laat 
puntdichter Jan J. Pieterse zijn licht schijnen op sport en zal Jack Spijkerman 
de namen bekend maken van de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent 
en Master van het jaar 2015. Ook één van de beste voetbal freestylers van Ne-
derland zal te bewonderen zijn. De zaal gaat om 19.30 uur open en de after-
party zal om ongeveer 21.45 uur beginnen.

Aqua � t en slank

weer de jaarlijkse badmodeverkoop 
van Ab Metselaar in zwembad 

-  tankini’s (2- delige   

Er is voldoende gelegenheid 

Vrijdag 11 maart Sportgala Velsen

Deze maand HHBK 
Mensen die 
sporten maken 
een verstandi-
ge keuze door 
te bewegen. 
Op het gebied 
van bouwen is het verstandig om een project 
regisseur in te schakelen. Voor een groot of 
klein project. Een adviseur als HHBK neemt on-
gezonde stress weg bij projecten. En zo hou-
den we samen de sporter gezond!

Partners in de sport 
aan het woord


