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0255-567666
SPORTZAKEN@VELSEN.NL

SPORTIEF KINDERPARTIJTJE?
HUUR EENS EEN GYMZAAL

Verhuur sport-
accommodaties 

Op zondag 19 juni is het Vaderdag 
en heeft vader indien begeleidt door 
een betalend kind, gratis toegang tot 
zwembad De Heerenduinen.

Dit jaar is de Zwem4daagse van 4 t/m 8 juli en zal voor 
de 37e keer plaatsvinden in zwembad De Heerenduinen. 
Er kan gestart worden tussen 18.15 uur en 20.00 uur. Van 
de 5 avonden moeten er 4 gezwommen worden. 

De inschrijving is geopend, 
de kosten per persoon bedragen:
- € 9,00 met medaille
- € 7,50 zonder medaille

De medaille uitreiking is alleen op vrijdag. Alle deelne-
mers zijn verplicht een zwemdiploma te hebben. Kinde-
ren die bij De Heerenduinen op B- of C- les zitten hebben 
gratis toegang, zij dienen zich wel in te schrijven.

Op het terrein zijn diverse activiteiten. Ook aan de inwen-
dige mens wordt gedacht er worden oa. pannenkoeken 
gebakken.

6 t/m 9 juni  Avond4daagse Ijmuiden 
 www.avondvierdaagse.nl 
13 t/m 16 juni  Avond4daagse Velsen-Noord
 www.avondvierdaagse.nl
15 juni Haarlem Night Skate, vertrek  
 Polderhuis, Velserbroek
 www.haarlemnightskate.nl
19 juni  Vaderdagactie zwembad 
 www.zwembadvelsen.nl
29 juni  Haarlem Night Skate, vertrek  
 Polderhuis, Velserbroek
 www.haarlemnightskate.nl
4 t/m 8 juli  Zwem4daagse 
 www.zwembadvelsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:

Kunst voor sporthal 
IJmuiden Oost

Zwem4daagse

Vaderdagactie

Binnenkort zal onderstaand kunstwerk, drie sportlie-
den met bal, gemaakt door Eric Claus, verplaatst wor-
den van de publiekshal in het stadhuis naar sporthal 
IJmuiden Oost. Het welbekende kunstwerk het paard, 
gemaakt door Ruud Cornelisse, zal deze zomer wor-
den gerenoveerd.

Sportloket Velsen is momenteel druk bezig 
om alle vaste verhuur van de gemeentelijke 
gymzalen en sporthallen in te roosteren voor 
het volgende seizoen. 

Heeft u interesse in het huren van een sport-
accommodatie voor o.a. zaalvoetbal, badmin-
ton of een kinderpartijtje dan kunt u met de 
start van het nieuwe seizoen (per 29 augus-
tus) heel eenvoudig online (via www.sportlo-
ketvelsen.nl) de accommodatie reserveren en 
per iDEAL betalen. Wenst u de sportaccom-
modatie te reserveren voor een geheel sei-
zoen, dan kunt u contact opnemen met afde-
ling Sportzaken tel: 0255-567666.

Buitenbad
14 mei t/m 28 augustus 10.00–17.00 uur 

Recreatiebad
17 mei t/m 10 juli 10.00–15.30 uur   
 maandag t/m vrijdag
17 mei t/m 10 juli 10.00-16.00 uur   
 zaterdag en zondag
17 mei t/m 10 juli 20.00-22.15 uur   
 woensdag
11 juli t/m 28 augustus 10.00-17.00 uur

Wedstrijdbad
t/m 10 juli volgens regulier openstellingsrooster   
11 juli t/m 28 augustus 10.00-11.00 uur   
 banen zwemmen
11 juli t/m 28 augustus  11.00-17.00 recreatief

Doelgroepenbad
30 mei t/m 28 augustus  MBVO 
 10.00-11.00  uur maandag
30 mei t/m 28 augustus  Therap. 10.00-11.00 uur
   dinsdag-donderdag
30 mei t/m 28 augustus Ouder en kind  
 10.00 – 11.00 uur  vrijdag 
 10.00 – 11.30 uur  zondag

De avondopenstelling vervalt per 4 juli.
Vanaf 29 augustus draaien we weer volgens regulier 
openstellingsrooster.

Openingstijden zwembad 
De Heerenduinen 
zomerseizoen 2016  

Sporthal het Polderhuis 
wordt duurzaam
De milieudienst IJmond heeft drie gebouwen bin-
nen de gemeente als pilot aangewezen die verduur-
zaamd zullen worden. Sporthal Het Polderhuis is hier 
één van. Momenteel is er een onderzoek gestart naar 
de mogelijkheden om het gebouw te verduurzamen. 
Onze afdeling heeft zeer recent, vooruitlopend op de 
duurzaamheid, de huidige verlichting in de entree, 
toiletten en kleedkamers vervangen door ledlampen. 

We zijn naast Facebook en Twitter 
nu ook te volgen op Instagram. 


