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Evenementenkalender 

Aquarobic in zwembad 
De Heerenduinen Op vrijdag 15 april 2016 vindt het symposium ‘Het be-

lang van Aangepast Sporten’ plaats. Het thema van 
dit symposium is het belang van sport voor mensen 
met een beperking en de koppeling tussen weten-
schap en praktijk. Het project ‘Aangepast Sporten in 
de Spo(r)tlights’ wordt mogelijk gemaakt door een 
subsidie van de Provincie Noord-Holland o.a. een bij-
drage van diverse gemeenten (waaronder Velsen) en 
richt zich onder andere op de zichtbaarheid van aan-
gepast sporten. Vanuit dit project wordt het sympo-
sium ‘Het belang van Aangepast Sporten’ georgani-

seerd. Het evenement vindt plaats in The Beach in 
Aalsmeer van 10.00-15.00 uur met aansluitend een 
borrel.

Voor wie? 
Professionals werkzaam in onderwijs, sport en zorg. 
Trainers, bewegingsagogen, begeleiders, coaches 
van sportverenigingen met aanbod voor mensen 
met een beperking, combinatiefunctionarissen, amb-
tenaren Sport en andere belangstellenden.
Aanmelden: www. aangepastsporten.info

Het tennisseizoen is per 1 april weer van start gegaan. We hebben 
overdag, 's avonds en in het weekend nog enkele banen vrij voor de 
verhuur. Lijkt het u leuk om op het mooie landgoed Velserbeek een 
balletje te slaan, dan kunt u terecht voor een heel seizoen, maar af en 
toe een uurtje huren kan natuurlijk ook.
De prijs per uur is relatief laag, vanaf € 13,00 per uur  kunt u al gezellig 
met z’n tweeen of vieren tennissen.

Tarieven per baan:
- Uurtarief baan € 13,00
- Uurtarief per seizoen € 194,00
- Daluurtarief per seizoen (voor 09:00 uur) € 96,00
Heeft u interesse in het huren van een baan op tennispark Velserbeek 
dan kunt u contact opnemen met de afdeling Sportzaken tel: 0255-
567666 of mailen naar sportzaken@velsen.nl 

8 april  Discozwemmen 
 www.zwembadvelsen.nl
9 april Open dag Sportpark Rooswijk
22 april  Koningsspelen
22 april   Discozwemmen 
 www.zwembadvelsen.nl

Wij zijn ook te volgen via: Jij wilt toch ook meer sporten uitproberen bij jou in de 
buurt? Kijk snel op www.jeugdsportpas.nl voor meer 
informatie en schrijf je in!
 
Op 10 mei starten er vier lessen atletiek waarbij je al-
vast kunt oefenen voor de Obstacle/Freerun tijdens de 
Zorgspecialist Loop. Kies je voor deze lessen dan krijg 
je ook nog een startnummer voor deze loop op zondag 
22 mei! Deze cursus wordt aangeboden door AV Suomi 
en de kosten zijn €7,50 (6-11 jaar). 

Of kies jij voor:
12 mei: Trampolinespringen 
15 mei: Paardrijden
23 mei: Turnen-Gymnastiek
1 juni: Windsurfen 
11 juni: Waterscouting 

Ga naar www.jeugdsportpas.nl voor het totale over-
zicht van alle startende cursussen!

Zwembad bijna klaar voor het buitenseizoen

Recentelijk is het energielabel voor de nieuwe 
sporthal Zeewijk afgegeven. Mede door de 
manier van bouwen, gebruik van materialen, 
toepassing van een geavanceerd klimaatbe-
heersingssysteem, de aanwezigheid van zon-
necellen en een koude-warmte opslag sys-
teem is energielabelklasse A toegekend. Iets 
waar we als gemeente Velsen trots op mo-
gen zijn.

Energielabel 
sporthal Zeewijk

Symposium aangepast Sporten

JeugdSportPas Velsen

Binnenkort gaat het buitenbad van zwembad de Hee-
renduinen weer open.
 
De onderhoudsploeg van het zwembad staat in de 

startblokken om het bad en de speelweide in gereed-
heid te brengen.
 
De kwaliteit van het gras op de speelweide liet zo-
mers nogal te wensen over. Omdat het water geven 
met verouderde apparatuur een arbeidsintensieve 
taak was hebben wij een automatische beregenings 
installatie laten aanleggen door fa. AquaCo.
 
Bezoekers kunnen nu ook hoogzomers op een pretti-
ge groene weide spelen en zonnen.

Verbeter je conditie en train je spieren met 
aquarobic. Op donderdagavond 21.15 uur 
hebben we nog plaats. Wil je eerst kijken of 
aquarobic iets voor je is? Een proe� es kost 
€ 5,10. Bij aankoop van een cursuskaart 
aquasport kun je tevens gratis recreatief- 
en banen zwemmen. Kijk voor meer info bij 
www.zwembadvelsen.nl/aquarobic

Tennispark Velserbeek


