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Evenementenkalender 

Beachparty met Nemo 
in De Heerenduinen

Op zondag 8 mei is het Moederdag 
en heeft moeder indien begeleidt door 
een betalend kind, gratis toegang tot 
zwembad De Heerenduinen.

Op 1 april is het team buurtsportcoaches Velsen uitge-
breid. Zij hebben als opdracht om de lokale sport en het 
onderwijs de komende jaren verder te versterken. De af-
deling Sportzaken van de gemeente stelde één van de 
twee nieuwe buurtsportcoaches een aantal vragen.

Wie ben je en wat is je achtergrond?
Ik ben Nicky Brouwer, in 2015 afgestudeerd aan de ALO 
in Groningen en sinds 1 april werkzaam als buurtsport-
coach bij SportSupport. In mijn vrije tijd ben ik veel in 
de sporthal te vinden. Ik volleybal fanatiek en geef daar-
naast ook volleybaltraining aan talentvolle jeugd. 

In welke wijk kunnen inwoners, scholen en/of sport-
verenigingen je tegenkomen?
IJmuiden-Oost is de wijk waar ik werkzaam ben. Ik 
ben het aanspreekpunt voor alles over sport in IJmui-
den-Oost. Dus heb je vragen? Kom naar mij! Structu-
reel ondersteun ik twee basisscholen, namelijk de Vlie-
gende Hollander en de Franciscusschool. Daarnaast 
ondersteun ik korfbalvereniging DKV en voetbalvereni-
ging VV IJmuiden. 
 
Welke werkzaamheden spreken je het meeste aan 
als buurtsportcoach?
Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken, voor-

al op sportief vlak. Als ik mensen plezier zie hebben in 
sport geeft dit mij erg veel energie en voldoening. Ik vind 
de combinatie van het bedenken van sportactiviteiten 
en het uitvoeren erg leuk. 
 
Hoe kunnen inwoners je bereiken voor informatie of 
vragen?
Mijn mail adres is nbrouwer@sportsupport.nl en ik ben 
telefonisch te bereiken op 06 - 14 77 42 96. 
 
Wat wil je over twee jaar graag bereiken?
Over 2 jaar wil ik dat iedereen mij weet te vinden als ze 
een vraag hebben over het sportaanbod in IJmuiden-
Oost. Daarnaast hoop ik dat ik het sportaanbod struc-
tureel kan verbeteren en dat er nog meer kinderen met 
veel plezier sporten in IJmuiden. 

Wij wensen Nicky en José veel plezier en succes met hun 
nieuwe baan!

13 mei  Discozwemmen 
 www.zwembadvelsen.nl
14 en 15 mei  24 uurs van Stormvogels  
 www.stormvogels.nl 
22 mei  KWF Vissenloop, 
 www.vissenloopijmuiden.nl
22 mei  ZorgSpecialist loop, 
 www.zorgspecialistloop.nl
23 mei  Schoolpeanutbal, sportpark 
 De Elta, Santpoort-Zuid
24 t/m 27 mei  Avond4daagse, Velserbroek 
 & Santpoort-Zuid
27 mei  Beachparty 
 www.zwembadvelsen.nl
1 juni   Haarlem Night Skate, Sporthal 
 Polderhuis Velserbroek 
 www.haarlemnightskate.nl

Wij zijn ook te volgen via:

Voor € 13,00 per uur kunt u al gezellig met z’n tweeën 
of vieren tennissen. 
(seizoen € 194,-)

Sportzaken rijdt 
duurzaam

Start nieuwe 
buurtsportcoaches

Moederdagactie

Te nnispark Velser-
beek heeft nog 
banen te huur

Onlangs heeft de afdeling Sportzaken tbv de accom-
modatiebeheerders een nieuwe bedrijfsauto in ge-
bruik genomen. (zie foto)
De auto is 100% elektrisch en voldoet daarmee aan de 
duurzaamheidseisen van deze tijd. De auto is herken-
baar aan het logo van Sportloket Velsen en aan de ac-
commodaties die erop afgebeeld staan.

Vrijdag 27 mei wordt het discoseizoen van 
zwembad De Heerenduinen traditiegetrouw 
afgesloten met de Beachparty. Tijdens de 
Beachparty is  het recreatiebad en het buiten-
bad tussen 18.00-21.00 uur open en verzorgt 
de DJ zowel binnen als buiten de muziek.

Deze vrolijke Nemo is ook van de partij en ligt 
dan in het buitenbad.  
Vier de opening van het buitenbad  met ons 
mee!

De Beachparty is voor jeugd t/m 14 jaar. 
Tarief € 5,75


