
 

WWW.SPORTLOKETVELSEN.NL • WWW.ZWEMBADVELSEN.NL FEBRUARI 2016  

Evenementenkalender 

Superhelden 
spelmiddag

0255-567666
SPORTZAKEN@VELSEN.NL

SPORTIEF KINDERPARTIJTJE?
HUUR EENS EEN GYMZAAL

Meer naams-
bekendheid ? Op landgoed Velserbeek in Velsen-Zuid ligt tennispark 

Velserbeek. Het tennispark beschikt over 2 schitte-
rend gelegen gravelbanen inclusief kleedruimte met 
douche.
De banen zijn van 1 april t/m 1 oktober in gebruik. De 
prijs per uur is relatief laag, vanaf € 13,00 per uur (ta-
rief 2016) 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 tennis-
park Velserbeek dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling Sportzaken tel: 0255-567666 of mailen naar 
sportzaken@velsen.nl 
Om u aan te melden kunt u ook het aanvraagformulier 
via onze website www.sportloketvelsen.nl invullen. 

Tennissen op tennispark Velserbeek

Woensdag 10 februari van 13.00 – 15.30 uur wordt 
er in zwembad De Heerenduinen een spelmiddag 
georganiseerd. Het thema van deze activiteit is su-
perhelden. Er is een leuk programma in elkaar ge-
zet met dertien spelletjes. Het belooft een fantas-
tische middag te worden. Om mee te doen kunnen 
vrijzwemmers  een scoreformulier ophalen bij de 
kassa.

10 februari    Superhelden spelmiddag
                      www.zwembadvelsen.nl
12 februari Discozwemmen
                      www.zwembadvelsen.nl
22 t/m 26 februari  Zwem5kamp
                       www.sportloketvelsen.nl
26 februari   Discozwemmen
                      www.zwembadvelsen.nl
29 februari   School basketbaltoernooi
                      Sporthal IJmuiden-Oost
3 maart  SportInstuif
                        www.sportpas.nl
11 maart  Sportgala Velsen
                     www.sportgalavelsen.nl

In zwembad De Heerenduinen is het nu ook  mogelijk 
om zonder zwemdiploma een hindernisbaan te kun-
nen bestormen. We hebben een Activity-Center voor 
vrijzwemmen, leszwemmen en Swimming’s Cool in 
het recreatiebad. Elke woensdagmiddag en zater-
dagmorgen kunnen de kinderen klimmen en klaute-
ren op deze geweldige attractie (m.u.v. de spelletjes-
middag van 10 februari).

Vergroot uw naamsbekendheid met een 
reclamedoek of -bord in onze sport-
accommodaties.

• Voor bedrijven, organisaties, scholen en 
sportverenigingen

• Sporthallen Zeewijk, IJmuiden Oost , het 
 Polderhuis en zwembad de Heerenduinen
• Meer dan 600.000 bezoekers per jaar
• Ondersteuning van de Velsense sport

Vraag naar de mogelijkheden ! 
0255-567666  of  sportzaken@velsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:

SportInstuif 
in Velserbroek
Op 3 maart wordt er van 9.30-16.00 uur  in het Polder-
huis in de Velserbroek voor de tweede keer een Sport-
Instuif georganiseerd. 
Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen hier kennis-
maken met verschillende sporten. De SportInstuif 
kost € 3,50 en is inclusief drinken en een gezond tus-
sendoortje. Aanmelden kan via sportpas.nl

Activity Center


