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Evenementenkalender
7 april Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

9 april Duin en Kruid Lenteloop
  www.duinenkruidlenteloop.nl

10 april Informatieavond Aqua Slank en fit
 www.zwembadvelsen.nl

21 april Discozwemmen 
 www.zwembadvelsen.nl

21 april Koningsspelen Strand IJmuiden
 www.schoolvoetbalvelsen.nl

25 april Mega Sportmix 
 Sporthal IJmuiden-Oost

0255-567666
Sportzaken@velsen.nl

Huur eens een tennisbaan!
Voor maar € 13,- per uur

Eind 2016 zijn de sporthallen “IJmuiden Oost” en “Het 
Polderhuis” gekeurd door de VSG (Vereniging van 
Sport Gemeenten).
Dit heeft geresulteerd in het behalen van het kwali-
teitscertificaat van de VSG (vergelijkbaar met het keur-
merk “veilig en schoon” voor zwembaden)  waarmee 
wordt  voldaan aan de kwaliteitsnormen op gebied 
van o.a. hygiëne, toegankelijkheid, veiligheid etc.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in sporthal 
IJmuiden-Oost werd op donderdag 30 maart 2017 het 
certificaat uitgereikt aan de gemeente Velsen, afdeling 
Sportzaken.
Hiermee zijn alle sporthallen uit de gemeente Velsen 
gecertificeerd.

Certificaat Sporthallen

Zwembad bijna klaar 
voor buitenseizoen
Binnenkort gaat het buitenbad van zwembad De 
Heerenduinen weer open. De onderhoudsploeg van het 
zwembad is druk bezig om het bad en de speelweide in 
gereedheid te brengen. Zo worden de tegeltjes, indien 
nodig vervangen, de baden geschrobt (met biologische 
schoonmaakproducten) , de kinderspeeltoestellen nage-
keken etc. Laat de zomer maar komen!

Mega Sportmix
Dinsdag 25 april kunnen kinderen uit de gemeente 
Velsen weer lekker sporten tijdens de Mega Sportmix 
onder begeleiding van de Buurtsportcoaches! 
In Sporthal IJmuiden-Oost worden allerlei leuke 
sportonderdelen neergezet, zoals: hobbelbobbelbaan, 
voetbal- en hockeywedstrijdjes, mikparadijs, klimpar-
cours en nog veel meer. Groep 1 t/m 4: 10.00-12.00 
uur, groep 5 t/m 8: 13.00-15.00 uur.  Kosten zijn € 1,- en 
inschrijven kan alleen op de dag zelf, let op: vol = vol.

In april start zwembad De Heerenduinen met een 
nieuwe cursus Aqua Slank en Fit.
Voorafgaand aan de start van de cursus is er een 
geheel vrijblijvende informatie avond op maandag 10 
april 2017 om 19.00 uur.

Aqua slank en fit;
- Onbeperkt aquasporten
- Professionele begeleiding en advies van een 
 gediplomeerd diëtiste
- Individueel beweegadvies
- Weegmomenten
- De lessen vinden plaats op donderdag 
 19.30-20.15 uur

Informatieavond
Aqua Slank en Fit

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april vinden voor de vijfde keer 
de Koningsspelen plaats. De Koningsspelen 
zijn een gezamenlijk, actief en sportief Oranje-
feest waaraan veel kinderen uit de gemeente 
Velsen deelnemen. Onder begeleiding van 
buurtsportcoaches zullen er vijf basisscholen 
actief zijn op het IJmuiderstrand.

Per 1 april 2017 heeft de Gemeente Velsen afdeling Sportzaken een 
nieuw contract afgesloten met de firma De Peinder voor het groot 
onderhoud van de buitensportaccommodaties. 
Firma De Peinder is na een Europese aanbestedingsprocedure als win-
naar uit de inschrijvingen gekomen.
Afgelopen donderdag 30 maart hebben de afdelings manager van de 
afdeling sportzaken Fré van Geldorp en de directeur van de Firma de 
Peinder, Andre de Peinder het contract ondertekend.

Nieuw onderhoudscontract 


