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JeugdSportPas



Sportactiviteiten
Informatie & advies
Verhuur:
- Sporthallen / gymzalen
- Tennispark Velserbeek
- Squashcentrum Het Polderhuis

zwembad De Heerenduinen
www.sportloketvelsen.nl



10 jaar JeugdSportPas 
Velsen!

Dit schooljaar bereikt de JeugdSportPas 
een mijlpaal. De JeugdSportPas bestaat 10 
jaar. De afgelopen jaren hebben duizenden 
kinderen kennis gemaakt met een grote 
verscheidenheid aan sporten. Een resultaat 
om trots op te zijn, want vele kinderen 
beleven plezier aan de pas. Soms komt 
een kind tot de ontdekking dat een be
paalde sport minder goed past. Dat is ook 
de kracht van de pas. Kinderen kunnen 
snuffelen aan verschillende sporten en zelf 
uitvinden welke tak van sport het beste bij 
hun interesses en mogelijkheden passen.

De vrijwilligers van onze sportverenigingen 
hebben een groot aandeel in het succes.  
Zij laten al die kinderen met passie en en
thousiasme kennis maken met ‘hun sport’. 
Het is hartverwarmend om te zien hoe zij 
op een leuke en laagdrempelige wijze onze 
jeugd in beweging krijgen. 

De afgelopen jaren liet een aantal trends 
zien. Vooral meiden kiezen vaker voor voet
bal en binnen de hockeysport is al jaren een 
stijgende lijn te zien van het aantal jeugd
leden. Maar ook relatief nieuwe sporten in 
de brochure zoals golfsurfen en zeilen zijn 
populair bij kinderen.

De makers van deze brochure hebben weer 
een aantrekkelijk aanbod samengesteld. Met 
de JeugdSportPas kunnen kinderen voor 
een kleine bijdrage zich inschrijven voor een 
sport naar keuze en meestal vier lessen vol
gen. Ik hoop dat ook dit schooljaar weer veel 
kinderen gebruik zullen maken van de pas. 

Lees de brochure eens door. Er staat bij
voorbeeld een interview in met onze buurt
sportcoach Milanne Teunissen en  basketbal
vereniging VBC Akrides vertelt meer over 
hun  verenigingsactiviteiten.

Tot slot vind je in deze brochure meer  
informatie over leuke buitenschoolse sport
activiteiten zoals de Sportmix en de Sportmix 
Plus. De Sportmix is gratis toegankelijk. Voor 
de Sportmix Plus wordt een kleine bijdrage 
gevraagd van € 25, voor 13 lessen.  
Deze buitenschoolse sportactiviteiten  
worden in meerdere wijken aangeboden. 

Onze sportverengingen en andere sport
aanbieders staan klaar om er een mooi jaar 
van maken. Ik wens alle kinderen veel sport
plezier toe! 

Annette Baerveldt,
Wethouder Sport Gemeente Velsen



‘Wat is dat eigenlijk, JeugdSportPas?’ 
vraagt de zesjarige Cassie. ‘Wist je nog 
dat we op turnen gingen?’, antwoordt 
haar twee jaar oudere zus Nikki. ‘Ja, 
dat was leuk! Vooral, uhm, hoe heet 
het ook al weer? O ja, handstand. En 
slingeren aan de ringen!’ 

Het bleef niet bij turnen voor de zusjes, 
die sinds kort in VelsenNoord wonen en 
daar op zoek zijn naar een nieuwe sport 
en een leuke sportvereniging. De leni
ge en beweeglijke meiden maakten via 
JeugdSportPas kennis met karate, paard
rijden, kickboksen en atletiek, terwijl Nik
ki ook nog judo, zumba en streetdance  
uitprobeerde. Paardrijden sprak Cassie 
wat minder aan. ‘Dan moest je steeds 
staan, zitten, staan, zitten, staan, zitten… 
Dat vond ik niet zo leuk.’ Maar de rond
leiding door de manege maakte een  
hoop goed. 

‘Streetdance vond ik heel erg leuk’, 
vertelt Nikki. ‘Omdat je van die pasjes 
moest maken en omdat mijn vriendin
netje dat ook doet. Maar al die pasjes 
met kickboksen, dat vond ik niet zo leuk. 
Turnen wel, omdat je op je handen moet 
staan en dan een overklap moet doen. 
Dat kan ik al heel goed, kijk maar, zo 
op je handen…’. Nikki geeft direct een 
demonstratie in de huiskamer. 

De meiden willen ook wel eens team
sporten uitproberen, voetbal of hockey 
lijkt ze wel wat. ‘Maar dat is lastig’,  

vertelt moeder Laura. ‘Hun vader en ik 
zijn gescheiden, dus ze zijn het weekend 
afwisselend bij hem of bij mij. Daardoor 
is een weekendsport eigenlijk niet echt 
mogelijk en hebben we sporten uitge
zocht die ze doordeweeks kunnen doen. 
Mijn meiden zitten allebei boordevol 
energie, zeker Nikki met haar ADHD,  
dus het is fijn voor haar als ze lekker  
haar energie in sport kwijt kan. Daarbij 
wil ik heel graag dat ze een sport als 
judo doen om hun weerbaarheid te 
vergroten, ook omdat ze wel eens ge
pest worden op school. Daarnaast vind ik 
het gewoon heel goed dat ze eerst gaan 
snuffelen wat ze leuk vinden.’

Cassie is er wel zo’n beetje over uit wat 
ze leuk vindt: turnen. Maar voordat ze 
op een nieuwe sport gaat, moet ze eerst 
haar zwemdiplomaB halen. En misschien 
gaat ze dan wel turnen én judo doen. 
Nikki is er nog niet helemaal uit en wil 
onder meer nog eens karate uitprobe
ren, ‘omdat je daar dan ook salto’s leert’. 
Maar dan is het mooi geweest met het 
interview. 
Het is mooi 
weer, dus 
de meiden 
willen naar 
buiten. Lek
ker spelen  
en rennen. 

LEKKER SPELEN 
EN RENNEN



Dance 
Houd jij van dansen? Probeer ook eens 
ballet, streetdance of breakdance!

Basketbal
Krijg plezier in het vangen, dribbelen  
en schieten op de basket.

Aanbod JeugdSportPas

Aikido
Aikido Kennemerland
www.aikidokennemerland.nl

Badminton
Badmintonclub Velsen
www.bcvelsen.nl

Badminton
Badmintonvereniging Onze Gezellen
www.ogbadminton.nl

Basketbal
Onze Gezellen Basketball
www.ogbasketball.nl

Basketbal
VBC Akrides
www.akrides.nl

Beeball
HSV Terrasvogels
www.terrasvogels.com

Boksen-kickboksen
Tinca Boxing Gym
www.tincatinca.nl

Bowlen
Bowling Vereniging Haarlem
www.bvhaarlem.nl

Dammen
Damclub IJmuiden
www.damclubijmuiden.nl

Dance
Ben Rietdijk Sport
www.benrietdijksport.nl

Dance
DanceWorks Velsen (KCV)
www.kunstencentrumvelsen.nl

Dance
Danscentrum Ter Horst
www.danscentrumterhorst.nl

Dance
RKGV Velsen
www.rkgvvelsen.nl

JeugdSportPas is bedoeld voor alle kinderen van 512 jaar in gemeente 
Velsen, Haarlem, HaarlemmerliedeSpaarnwoude en Bloemendaal.
Kijk op www.jeugdsportpas.nl voor meer informatie en het sportaanbod in 
jouw gemeente!



‘Het leek me altijd al heel erg leuk’, zegt 
Nathalie terwijl ze na staat te hijgen tus
sen twee spelletjes door. ‘En dat is het 
ook!’, voegt ze er na een slokje water aan 
toe, om vlug weer verder te dribbelen. 
Voor Nathalie lijdt het geen twijfel: zij 
gaat ‘op basketbal’, bij Akrides. 

Samen met negen andere kinderen van 
6 tot 10 jaar, waarvan er een aantal via 
JeugdSportPas komen kennismaken, krijgt 
ze de beginselen van de sport bijgebracht. 
Een zaal verderop traint een flinke groep 
oudere kinderen, van 10 tot en met 12 jaar. 
‘Basketbal is motorisch best een moeilijke 
sport’, vertelt Ellemieke Hofland. Ze kwam 
zelf ruim 25 jaar uit voor Akrides, onder 
meer in het eerste, en geeft nu training 
aan de jongste jeugd. ‘Daarom besteden 
we vooral aandacht aan de fundamentels: 
passen, verdedigen, dribbelen en schieten. 

En dan zo dat kinderen dit spelenderwijs 
en met plezier leren. Tactische zaken en zo 
komen later nog wel.’ 

Akrides heeft een grote aantrekkings
kracht op jeugd en kende zelfs enkele 
jaren een ledenstop. Ellemieke: ‘Wat 
voor kinderen zo leuk is aan basketbal, is 
volgens mij dat ze kunnen samenspelen 
en dat het een hele intensieve sport is. 
Je mag alles doen, van aanvallen tot ver
dedigen, en bent constant bezig. Na een 
gemaakt punt kun je niet uitgebreid staan 
juichen, want dan krijg je meteen een 
punt tegen. Het is een hele snelle sport. 
Ik heb het zelf altijd met heel veel plezier 
gespeeld en vind het leuk om dat nu aan 
kinderen over te dragen.’

www.akrides.nl

EEN HELE 
SNELLE SPORT



Golfsurfen
Hightide Surfschool
www.hightidesurfschool.nl

Golfsurfen
Ozlines Surfschool
www.ozlines.com

Gymnastiek en meer
RKGV Velsen
www.rkgvvelsen.nl

Gymnastiek en meer
Turnvereniging Santpoort / TVS
www.tvsonline.nl

Handbal
HCV’90
www.hcv90.nl

Hockey
HC Spaarndam
www.hcspaarndam.nl

Honkbal
HSV Rooswijk
www.rooswijk.nl

Judo
Ben Rietdijk Sport
www.benrietdijksport.nl

Judo
Oyama
www.oyama.nl

Karate
Oyama
www.oyama.nl

Karate
RKGV Velsen
www.rkgvvelsen.nl

Kickboksen
Ben Rietdijk Sport
www.benrietdijksport.nl

Kickboksen
Gym Vogel IJmuiden
www.gymvogel.nl

Kinderfitness
Move2sport
www.move2sport.nl

Korfbal
DKV
www.dkvijmuiden.nl

Kunstrijden
De Gouden Schaats
www.goudenschaats.com



Ieder kind heeft 
 recht om mee te doen

Elk kind heeft recht om mee te doen met 
vriendjes en vriendinnetjes. Ook wanneer 
hun ouders het niet zo breed hebben.  
Gemeente Velsen heeft verschillende 
regelingen speciaal voor kinderen in  
gezinnen met een laag inkomen.

Aanschaf van een fiets
Voor kinderen van 6 tot 18 jaar kunt u een 
tegemoetkoming aanvragen voor de nood
zakelijke aanschaf van een fiets. Dat kan 
eenmaal per leeftijdscategorie. Voor kinde
ren van 6 tot 8 jaar bedraagt de tegemoet
koming maximaal € 145,, voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar maximaal € 260, en voor 
kinderen van 12 tot 18 jaar maximaal € 380,. 
Verstrekking van de tegemoetkoming  
gebeurt op declaratiebasis.

Polsbandje voor zwembad de Heerenduinen
Kinderen van 10 tot 18 jaar kunnen jaarlijks 
een polsbandje voor het zwembad krijgen. 
Dit polsbandje geeft recht op 10 keer toe
gang tot zwembad de Heerenduinen.

Seizoenkaart voor de speeltuin
Jaarlijks kunnen gezinnen met een laag 
inkomen in aanmerking komen voor een  
seizoenkaart voor één van de drie speeltui
nen in Velsen: Speeltuin Santpoort, Speel
tuin de Veilige Haven en Speeltuin Zeewijk. 
De seizoenkaart biedt toegang voor het 
hele gezin gedurende het gehele seizoen. 
Let op, de openingstijden van de speel
tuinen kunnen van elkaar verschillen.

Deelname aan sport en cultuur
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar verstrekt 
de gemeente een tegemoetkoming 
voor de kosten van sport. Het doel is 
om de kinderen te stimuleren om zelf te 
gaan sporten. De vergoeding bedraagt 

maximaal € 275, per jaar.  
Van dit bedrag moet tenminste € 200,  
besteed worden aan sport of culturele  
activiteiten. De kosten moeten achteraf 
kunnen worden aangetoond.

Indirecte schoolkosten
Voor kinderen op het voorgezet onderwijs 
(tot 18 jaar) kan per schooljaar een te
gemoetkoming van maximaal € 270,  
aangevraagd worden voor kosten die niet 
op andere wijze kunnen worden vergoed. 
Denk aan bijvoorbeeld een ouderbijdrage, 
schoolactiviteiten en materiaal zoals een 
computer. De kosten moeten achteraf  
kunnen worden aangetoond.

Aanvragen
Al deze regelingen kunnen aangevraagd 
worden via de website van Velsen:  
www.velsen.nl. Klik op Digitaal Loket  
Velsen en klik op ‘Inkomensaanvulling’.

Let op!
Het inkomen van het gezin mag niet hoger 
zijn dan 110% van het minimuminkomen. 
Dat betekent dat een alleenstaande ouder 
niet meer dan € 1.058,89 per maand  
(inclusief vakantiegeld) inkomen mag heb
ben. Voor een gehuwd of samenwonend 
stel, beiden tussen 21 en 67 jaar; € 1443,94 
per maand (inclusief vakantiegeld).

Het vermogen mag niet groter zijn dan 
de wettelijke grenzen: € 11.790, voor 
 gezinnen en € 5.895, voor alleenstaande 
ouders.

De genoemde bedragen van 110 % van het  
minimuminkomen en de vermogensgrenzen 
veranderen per half jaar. De genoemde 
bedragen zijn geldig vanaf 1 juli 2015.
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Longboard (skate)
Ozlines Surfschool
www.ozlines.com

Paardensport
Hippisch Centrum Velsen
www.hippischcentrumvelsen.nl

Paardensport
VarioHippiQue
www.variohippique.nl

Rugby
RFC Haarlem
www.rugbyclubhaarlem.nl

Schaatsen
IJsclub Nova Zembla
www.ijsclubnovazembla.nl

Schaken
Schaakclub Santpoort
www.schaakclubsantpoort.nl

Softbal
HSV Rooswijk
www.rooswijk.nl

Tennis
LTC Brederode
www.ltcbrederode.nl

Tennis
LTC Ruine van Brederode
www.tennisparkbrederode.nl

Trampolinespringen
TVIJ
www.tvijtrampoline.nl

Aanbod JeugdSportPas



Een big smile
Milanne Teunissen ziet het liefst alleen 
maar kinderen met een ‘big smile’ rond
lopen op de activiteiten die ze organi
seert. De 25jarige buurtsportcoach  
van IJmuidenWest wil namelijk vooral  
dat zoveel mogelijk kinderen met  
plezier bewegen. Dat kan bijvoorbeeld  
op een voetbaltoernooi, of tijdens de 
naschoolse sportlessen.

‘Lang niet alle kinderen in de regio waar ik 
werk, bewegen veel uit zichzelf. Dus moet 
ik ze sportief een beetje opvoeden. Elke 
maandagmiddag organiseer ik daarom 
naschoolse sportactiviteiten in sporthal 

 Zeewijk. Van drie tot vier uur kan iedereen 
kosteloos aanhaken, dan organiseer ik zelf 
de lessen. Voor het blok van vier tot vijf 
doet een vereniging dat, zodat kinderen 
goed met een bepaalde sport en haar club 
kennis maken. Inschrijven daarvoor kan te
gen een laag tarief via de JeugdSportPas.’

‘Tijdens het eerste uur doe ik vaak spellen 
die kinderen ook zelf buiten kunnen gaan 
doen. Zodat ze ervaren dat er meer te doen 
is dan voetbal als je wil bewegen. Ook als 
je wel met een bal wilt spelen. Laatst deden 
we bijvoorbeeld het ren en tikspel Tien 
tellen in de rimboe. Veel kinderen kenden 

dat helemaal niet, maar vonden het 
hartstikke leuk! Dan is voor mij al een 
doel bereikt.’

‘Als je uit jezelf al niet zoveel beweegt, 
is het een grote stap om naar een ver
eniging te gaan. Dus eigenlijk zijn deze 
naschoolse activiteiten een soort tus
senstap. Als ik zie dat iemand dan echt 
plezier heeft in een bepaalde sport, 
help ik bijvoorbeeld met het regelen 
van proeflessen. Maar, laat kinderen 
eerst met plezier gaan bewegen op 
school en in de buurt.’

v.l.n.r.: Nicky, Jurre, 
Jordy en Milanne



Waterscouting
Kom eens kijken bij de waterscouts, voor 
activiteiten op en om het water.

www.bvhaarlem.nl

BowlenJeugd
bij de Bowling Vereniging Haarlem

BOWLING
VERENIGING
HAARLEM

Dus kom 
gezellig
bowlen!!!

Voor 100 euro speelt een jeugdlid bij de BVHaarlem 

het gehele seizoen, hierbij is inbegrepen:

Interne toernooien, club kampioenschappen, 1 NBF 

jeugdtoernooi in eigen huis en gratis trainen op 

zaterdag onder leiding van gediplomeerde trainers.

contributie voor een heel seizoen 

100 euro

Loop binnen bij Bison Bowling, 
Orionweg 400 in Haarlem en 
maak kennis met het bowlen 
en de vereniging

ONZE GEZELLEN BASKETBALL STAAT VOOR  
GEZELLIGHEID EN PRESTATIE!!

Wil je deze sfeer komen proeven, grijp dan nu je  
kans via JSP en meld je aan om een paar keer mee  

te trainen bij de gezelligste club van Haarlem!

Kijk voor informatie op onze site www.ogbasketball.nl 
of stuur een mail naar jeugdog@gmail.com

Aanbod JeugdSportPas
Voetbal
RKVV Velsen
www.rkvvvelsen.nl

Voetbal
VSV Velserbroek
www.vsv.net.nl

Voetbal
YVV Stormvogels
www.stormvogels.nl

Volleybal
Smashing Velsen ‘96
www.smashingvelsen.nl

Waterscouting
Michiel Adriaenszn de Ruyter
www.deruyter.nl

Waterscouting
Zeeverkennersgroep Nannie van der Wiele
www.nannievdwiele.nl

v.l.n.r.: Nicky, Jurre, 
Jordy en Milanne



Schoolsport 2016-2017
Wanneer: 171016
Wat: Schoolvolleybal
Waar: Smashing Velsen, 

Locatie volgt, IJmuiden
Wie: groep 7 t/m 8

Wanneer: 221016
Wat: Schoolkorfbal
Waar: DKV, Sporthal Zeewijk
Wie: groep 3 t/m 5

Wanneer: 231116
Wat: Schooldammen
Waar: DCIJ, Burgerzaal,  

Stadhuis IJmuiden
Wie: groep 4 t/m 8

Wanneer: 281216 & 291216
Wat: Dubbel6kamp
Waar: Recreators, Sporthal  

Zeewijk, IJmuiden
Wie: groep 3 t/m 8

Wanneer: 05022017 
Wat: Schoolschaken
Waar: Clubgebouw Soli, 

SantpoortNoord
Wie: groep 4 t/m 8

Wanneer: 130217 t/m 170217
Wat: Zwem5kamp
Waar: Zwembad De 

Heerenduinen, IJmuiden
Wie: groep 7

Wanneer: 200217
Wat: Schoolbasketbal
Waar: VBC Akrides, Sporthal 

IJmuidenOost, IJmuiden
Wie: groep 7 & 8

Wanneer: 130317 t/m 130417
Wat: Schoolvoetbal
Waar: Sportpark Schoonenberg, 

VelsenZuid
Wie: groep 5 t/m 8

Wanneer: 080617
Wat: Schooltriatlon
Waar: Zwembad  

De Heerenduinen, IJmuiden
Wie: groep 6

Wanneer: 130617
Wat: Schoolpeanutbal
Waar: H&S Terrasvogels, Sportpark 

De Elta, SantpoortZuid
Wie: groep 7

Wanneer: 300617
Wat: Olympic Velsen
Waar: AV Suomi, Sportpark  

Groeneveen,  
SantpoortNoord

Wie: groep 5

De schoolsporttoernooien worden uitgevoerd door de Velsense  
sportverenigingen i.s.m. de afdeling sportzaken van de gemeente. 



Sportmix 2016 – 2017  
in diverse wijken in Velsen

Sportmix IJmuidenWest 
Sporthal Zeewijk
Maandag 15.0016.00 uur (groep 1 t/m 3) 
Donderdag 15.0016.00 uur (groep 5 t/m 8) 
€ 1, per les

Meer informatie en inschrijven via 
buurtsportcoach Milanne Teunissen: 
mteunissen@sportsupport.nl

Sportmix IJmuidenOost 
Gymzaal Willemsbeek
Maandag 16.0017.00 uur 
€ 1, per les

Meer informatie en inschrijven via 
 buurtsportcoach Nicky Brouwer: 
nbrouwer@sportsupport.nl

Sportmix Velserbroek
Gymzaal de Weid
Maandag 15.0016.00 uur (groep 1 t/m 4)
Donderdag 15.0016.00 uur (groep 4 t/m 6) 
Gymzaal de Springplank
Donderdag 15.0016.00 uur (groep 1 t/m 4) 
€ 3, per les.

Meer informatie en inschrijven via 
buurtsportcoach Jordy van Zaanen: 
jvzaanen@sportsupport.nl + via 
www.bredeschoolvelserbroek.nl

Sportmix VelsenNoord 
Wijckeroogzaal
Donderdag 16.0017.00 uur (groep 3 t/m 6) 
€ 1, per les  

Meer informatie en inschrijven via 
buurtsportcoach Jurre Brussel: 
jbrussel@sportsupport.nl

Alle buurtsportcoaches basisonderwijs organiseren een  naschools sportprogramma; ge
naamd ‘SPORTMIX’. Deze activiteit is voor kinderen van de groepen 3 t/m 6. Het doel: 
kennis maken met diverse (nieuwe) sporten. Velsense sportverenigingen komen naar de 
desbetreffende locatie zodat er steeds nieuwe sporten worden aangeboden.

Kijk op velsenbeweegt.nl en ontdek welke sport wanneer gegeven wordt.

Inschrijven voor de sportmix kan via www.sportpas.nl/velsen of via de 
buurtsport coaches in de betreffende wijk.

Sportmix vindt op de volgende locaties plaats:



Sportmixplus is een sportles waar maximaal 8 kinderen (tussen de 8 en 12 jaar) per 
groep aan kunnen deelnemen. Deze les is bedoeld voor kinderen die weinig bewegen 
buiten of op school en/of samenspelen wat lastig vinden. Tijdens deze lessen gaat een 
gediplomeerde lesgever met de kinderen aan de slag, om de kinderen met  plezier 
en met elkaar te laten sporten en spelen. Nieuw aan de lessen is dat deze in drie 
 verschillende wijken in de gemeente Velsen plaats gaan vinden, te weten:

• IJmuidenOost Willemsbeekzaal  Elke maandag van 15.1516.15 uur
• IJmuidenWest  Gymzaal Kennemerzaal Elke dinsdag van 16.0017.00 uur
• Velserbroek  Gymzaal De Springplank Elke donderdag van 16.0017.00 uur

De kosten voor 13 lessen zijn € 25, per persoon.  De lessen starten in de week van 
3 oktober 2016. Een screening van de 1e en 2e les behoort tot de mogelijkheden.

Meer informatie kan via de sportdocent van de basisschool of via de buurtsportcoaches/
docenten. Inschrijven is alleen mogelijk via de buurtsportcoach/docent.

IJmuidenOost/VelsenZuid & Driehuis
 Docent:  Jurre Brussel  jbrussel@sportsupport.nl
 Buurtsportcoach: Nicky Brouwer nbrouwer@sportsupport.nl

Velserbroek/Santpoort
 Docent: Maarten Molenaar maartenmolenaar76@hotmail.com
 Buurtsportcoach: Jordy van Zaanen jvzaanen@sportsupport.nl

IJmuidenWest 
 Docent: Nicky Brouwer nbrouwer@sportsupport.nl
 Buurtsportcoach Milanne Teunissen mteunissen@sportsupport.nl

Nieuw in Velsen; 
Sportmix – Plus



WIL JE LEKKER VOETBALLEN,  
KOM DAN BIJ VSV. 
Meer informatie  

www.vsvnet.nl of via  
info@vsvnet.nl

Al 50 jaar de plek in Velsen waar je  
meer uit jouw danspassie haalt

Kijk op www.kunstencentrumvelsen.nl 
voor meer info

BREAKDANCE  

KLASSIEK

JAZZ

PEUTERDANS

URBAN

MODERN

SHOWDANS

op de lege advertentie plek 
sportinstuif poster (kleine 

variant) 

Een sportieve activiteit in de vakantie voor maar €3,50
Donderdag 20 oktober van 09.30 tot 15.00 uur 
Sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 6
Voor kinderen van de groepen 4 t/m 8
Kom in sportkleding en neem je zaalschoenen mee
Je wordt ingedeeld met kinderen van je eigen school

De leukste sporten 
uitproberen?

Kom naar de SportInstuif in de herfstvakantie

Meld je aan op  www.jeugdsportpas.nl
Vragen? Mail Milanne: mteunissen@sportsupport.nl



Deze brochure is uitgegeven in
opdracht van de gemeente Velsen. 

Telefoon: 023-5251630
E-mail: jspvelsen@sportsupport.nl
www.jeugdsportpas.nl

Generaal Spoorlaan 2a
2025 NB Haarlem
www.sportsupport.nl

Telefoon: 0255-567666
www.sportloketvelsen.nl
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