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Evenementenkalender

Glow in the Dark Mega 
Sportmix
Maandag 23 oktober vindt in sporthal Zeewijk de eer-
ste Glow in the Dark Mega Sportmix plaats. De gehele 
zaal is verlicht in black light, waarbij je allerlei leuke 
gymonderdelen kunt doen. Kinderen van de groepen 
1 t/m 4 zijn welkom van 10.00 tot 12.00 uur, kinderen 
van de groepen 5 t/m 8 zijn welkom tussen 13.00-15.00 
uur. Kosten € 2,- en inschrijven via www.jeugdsport-
pasvelsen.nl. 

Het nieuwe JeugdSportPas-seizoen 2017 - 2018 is van start 
gegaan!  In oktober kunnen kinderen weer kennismaken 
met o.a. Volleybal bij Smashing Velsen, Scouting bij Scou-
ting St. Radboud, Breakdance bij DanceWorks Velsen en 
Gymnastiek bij Turn Vereniging Santpoort.
Kijk op www.sportpas.nl voor het hele sportaanbod en 
meer informatie.

JeugdSportPas 

Op vrijdag 27 oktober viert zwembad De Heerenduinen voor de 12e keer Halloween. Vanaf 18:30-21:30 uur zijn 
kinderen t/m 14 jaar van harte welkom om te komen griezelen. Het zwembad en de medewerkerkers zijn compleet 
in Halloweensfeer omgetoverd. De kaartverkoop gaat 15 oktober van start á € 10,00 per stuk.  Doe ook mee aan de 
kleurwedstrijd en win een te gekke prijs. De kleurplaten liggen vanaf 15 oktober bij de receptie van het zwembad.

Zwemmen in kostuum is toegestaan. 

Kinderen zonder zwemdiploma en kinderen  tot 8 jaar hebben alleen toegang  onder begeleiding van iemand van 16 
jaar en ouder.

6 oktober Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

13 oktober Finale Street League
 Telstar stadion
 
14 en Strong Vinking Obstacle Run
15 oktober Spaarnwoude nabij Snowplanet
 
21 oktober Spartan Race
 www.spartan.com

23 oktober Mega SportMix Sporthal Zeewijk
                                   www.sportpas.nl

25 oktober  Schoolvolleybaltoernooi
 Sporthal IJmuiden-Oost
 
27 oktober Halloween
 www.zwembadvelsen.nl
 
28 oktober Schoolkorfbaltoernooi 
 Sporthal Zeewijk

IJsbeer in het water
Tijdens de herfstvakantie van 21 t/m 29 oktober ligt 
deze spannende avonturenbaan in het wedstrijdbad 
van zwembad De Heerenduinen. Kijk voor de ope-
ningstijden op www.zwembadvelsen.nl

Halloween in zwembad De Heerenduinen

Reserveer nu in de maand oktober 
online een sportaccommodatie en 
maak kans op 1 uur gratis sporten 
in één van onze sporthallen t.w.v. € 
51,- .Surf nu naar www.sportloket-
velsen.nl, bekijk  de beschikbaar-
heid, reserveer en betaal direct 
per iDEAL.  Op 1 november wordt 
de winnaar bekend gemaakt. 

Win 1 uur   

gratis 

sporten!


