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Evenementenkalender

Het buitenbad heeft inmiddels de poorten weer 
geopend. Er kan dagelijks gezwommen worden tot 4 
september van 10.00 – 17.00 uur

Openstelling Buitenbad

Sportcafé Nol
Sporthal Zeewijk heeft een nieuwe uitbater voor de 
horeca.
Vandaag is het contract getekend door de manager 
van Sportloket Velsen Fré van Geldorp en de nieuwe 
Arnold van Hooff (zeg maar Nol).
Wij wensen Sportcafé Nol veel succes.

Dit jaar wordt voor de 38e keer de Zwem4daagse in 
De Heerenduinen georganiseerd. De Zwem4daagse 
start op maandag 10 juli en duurt tot en met 14 juli. 
Er kan gestart worden tussen 18:15 en 20:00 uur. Van 
de 5 avonden moeten er minimaal 4 gezwommen 
worden.
Voor kinderen geldt een speciaal schooltarief van 
€5,- inclusief medaille. Zij dienen zich dan ook via 
school aan te melden. Volwassenen dienen zich via 
de receptie aan te melden en betalen het normale 
tarief van €10,- 
De medaille uitreiking is alleen op vrijdag. Alle deel-
nemers dienen in het bezit te zijn van een zwemdi-
ploma. 
Op het buitenterrein vinden diverse activiteiten 
plaats waaronder demonstraties van Velsense sport-
verenigingen. Noteer de datum alvast in de agenda 
en graag tot 10 juli.

Zwemvierdaagse in De Heerenduinen

Vaderdag aanbieding
Verras je vader op vaderdag met een lekkere 
duik in het zwembad.Op zondag 18 juni is het 
Vaderdag en heeft vader indien begeleidt door 
een betalend kind (voor jeugd t/m 15 jaar) gratis 
toegang tot De Heerenduinen. Voor actuele 
openingstijden zie www.zwembadvelsen.nl

In de maand juni staan er verschillende school-
sporttoernooien op de agenda. Op 8 juni vindt 
de schooltriatlon plaats voor de leerlingen van 
groep zes. Het programma bestaat uit 600 meter 
hardlopen, 150 meter zwemmen en een storm-
baan. De triatlon vindt plaats in zwembad De 
Heerenduinen. Het jaarlijkse Peanutbaltoernooi 
vindt plaats op maandag 12 juni voor leerlingen uit 
groep 7 en wordt gehouden op sportpark De Elta. 
Het toernooi wordt onder andere georganiseerd 
door Honk- en Softbal Terrasvogels. Leerlingen van 
groep vijf kunnen op vrijdag 30 juni deelnemen 
met het atletiekscholen toernooi, Olympic Velsen. 
Tijdens dit toernooi zullen de kinderen verschil-
lende onderdelen van de atletieksport beoefe-
nen, zoals verspringen, hoogspringen, sprint en 
balwerpen enz. 

Schoolsport toernooien 

3 juni NK � yboarden Villa Westend
 
8 juni Schooltriatlon
 
10 juni Van Delden voetbaltoernooi

11 juni Rabobank Fietsdag

11 juni  Decathlon Tour Ride 

12 juni Schoolpeanutbaltoernooi

13 t/m 16 juni Avondvierdaagse Velsen Noord 
 & Velserbroek

24 juni De ronde om Noord- Holland

24 en 25 juni Beachrugby toernooi voor jeugd

30 juni Olympic Velsen
                   

Stichting SportSupport 
biedt  een nieuw project 
aan genaamd ‘Gezond en 
wel in Zee- en Duinwijk’.
Het doel van dit project is 
om de kennis van de kin-
deren over een gezonde 

leefstijl te bevorderen en om de kinderen meer en beter 
te laten bewegen en ze te leren samen spelen.
Tijdens de lessenreeks “ Vallen &  Opstaan”  vinden er 
motorische testen plaats met de mogelijkheid kinderen 
door te verwijzen naar Fysiotherapie Maas. De lessen-

GIDS-IJmuiden
reeks vallen en opstaan wordt gegeven aan groep 1, 2, 3 
en 4 op basisschool De Zefier en bestaan uit 6 lessen van 
één uur. 
De lessenreeks “Bewegen & Voeding “ wordt als pilot 
aangeboden op De Zefier aan kinderen tussen 8 en 
12 jaar. Tijdens deze lessen gaan de kinderen samen 
sporten, koken en krijgen ze informatie over gezonde 
voeding. 
De naschoolse activiteiten worden georganiseerd 
door buurtsportcoach Milanne. Deze vinden plaats op 
maandag van 15:00-16:00 uur voor groep  1 t/m 4 en op 
donderdag van 15:00-16:00 uur voor 5 t/m 8. 


