
  

Nieuwsbrief Velsen-Noord in beweging 

juni 2015 
        

   
  
    

 

 

  

   

  

  

IN DEZE 

NIEUWSBRIEF 

  

Wist je dat? 

  

Nieuwe 

schoolpleintoestellen 

door springende 

kinderen 

  

Nieuwe turnvereniging 

  

1e trainingen bij 

sportverenigingen 

  

Open dag FCC 

Wijkeroog en 

Duikcentrum 

Kennemerland 

  

Pierloop 

Dit is de nieuwe sportnieuwsbrief van Velsen-Noord. In 

deze nieuwsbrief vindt u verschillende spotr- en 

beweegnieuws uit Velsen-Noord. Als er vragen op dit 

gebied zijn, bent u aan het goede adres bij de 

Buurtsportcoaches Marije Siegerist en Jurre Brussel 

(jbrussel@sportsupport.nl). De volgende nieuwsbrief 

komt eind augustus 2015 uit. 

Wist je dat... 

 Zo'n 30 ouders van 

sportende kinderen 

uit Velsen-Noord de 

theatervoorstelling 

'En nou is het 

afgelopen' hebben 

bezocht. De 

voorstelling ging 

over een familie, die op zaterdag druk was met 

sporten. De boodschap van de voorstelling betrof 

dat de ouders zich niet te veel met de sportende 

kinderen moeten bemoeien en de kinderen vooral 

liefdevol ondersteunen, ongeacht het resultaat. 

 De sportdag van de Triangel weer op sportpark 

Rooswijk was. De kinderen van de onderbouw op 

het sportpark hebben ontbeten. Een 

geslaagde dag mede door het goede 

weer en inzet van hulpouders. Alle 

verenigingen openden deze dag de 

deuren. Een aantal bekende sporters 

hielpen met spelletjes. 

 Begin juni de wandelvierdaagse van 

Velsen-Noord heeft 
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plaatsgevonden. 218 deelnemers hebben 

meegelopen + nog meelopende ouders en 

begeleiders. De vierdaagse is door de 

Mel/Watervliet georganiseerd. Volgende jaar staat 

de vierdaagse weer gepland in juni. 

 De omgangsbaan om het sportpark Rooswijk 

steeds mooier wordt. De gemeente Velsen heeft 

een aantal obstakels bijgevoegd. Op deze baan 

kunnen verschillende lichamelijke oefeningen 

worden uitgeoefend. Om de 100 meter is een 

aanduiding is gemaakt, zodat je kunt zien hoe ver 

je al aan het lopen bent. De populariteit van de 

baan wordt steeds groter. 

 Er tijdens het 

dorpsfeest in Velsen-

Noord flink gesport 

is. Zaterdag was een 

sportverenigingenmi

ddag. Bij HCV ’90 

kon gehandbald 

worden. FCC 

Wijkeroog had een speciale baan gemaakt. Hier 

konden de kinderen fietscrossen met een echte 

fiets en een helm op. Bij FC Velsenoord kon 

gemeten worden hoe hard je een bal kon 

schieten. TC de Gieteling gaf een tennislesje. 

Zondag was een zeskamp, waaraan 9 teams aan 

deelnamen (4 jeugdteams en 5 seniorenteams). 

Deze bestond uit verschillende leuke spellen, 

zoals buikschuiven, een stormbaan en de 

rodeostier. Bij een ander spel kon je elaar 

beschieten met zachte boogschietpijlen. De 

Sportiefertjes was 

uiteindelijk het 

winnende team. 

 Tussen 22 en 27 juni 

was de 

Zwemvierdaagse 

van de 

Heerenduinen. 22 

kinderen van de 

Triangel hebben deelgenomen. Volgend jaar wordt 
het misschien wel nog drukker. 

Nieuwe schoolpleintoestellen door springende 

kinderen bij Bounz 

De afgelopen maanden zijn 

veel mensen bezig geweest 

om het schoolplein van de 

nieuwe brede school in 

Velsen-Noord ‘in te 

kleuren’. Zo hebben de 

volgende sponsoren o.a. 

een aandeel gehad in het nieuwe schoolplein: TATA Steel, 
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ouderraad de Triangel, de DekaMarkt en de vereniging 

voor Protestants Christelijk Onderwijs. Ook hebben de 

kinderen geld bij elkaar gesprongen, tijden een gymles 

bij Bounz. Nora en Mieke Schaefers hebben hierbij het 

meeste geld opgehaald: € 240,-! Zij kregen hiervoor een 

speciaal cadeau van Bounz. Doordat er zoveel geld is 

opgehaald is het zelfs gelukt om ook een echt 

kunstgrasveld te bekostigen. Op dit veld kunnen de 

kinderen tijdens de pauze, maar ook tijdens de buiten 

gymlessen gebruik maken. Daarnaast zal Buurtsporter 

Lars hier (waarschijnlijk) ook 1 of meerdere dagen 

aanwezig zijn, na schooltijd. 

Nieuwe turnvereniging in Velsen-Noord 

Na de zomer gaat 

turnvereniging Olympia uit 

Beverwijk ook 

gymnastieklessen 

aanbieden in de nieuwe 

brede school in Velsen-Noord. Waarschijnlijk worden de 

volgende lessen gegeven: kleutergym, gymnastiek voor 

kinderen van 6-9 jaar en gymnastiek voor kinderen van 

10-12 jaar. Verdere informatie over de lessen en over 

lesmomenten, volgt (waarschijnlijk) in de volgende 

nieuwsbrief. Aanmelden voor deze lessen kan via 

jbrussel@sportsupport.nl. 

1e trainingen bij de sportverenigingen 

De scholen gaan weer beginnen op maandag 17 

augustus. Op dat moment gaan de meeste 

sportverenigingen ook weer beginnen met de trainingen. 

Bij de (meeste) verenigingen mag je de eerste 3 

trainingen gratis meedoen. Meer informatie bij meester 

Jurre: jbrussel@sportsupport.nl. 

Open dag FCC Wijkeroog en Duikcentrum 

Kennemerland 

Zaterdag 5 september houdt fietscrossvereniging FCC 

Wijkeroog, samen met duikcentrum Kennemerland een 

open dag. Van 11.00 tot 15.00 uur kunnen de volgende 

activitei ten(gratis) worden gedaan: fietscrossen, 

informatie over duiken, en een proefduik in een 

duikbassin. De open dag is bij FCC Wijkeroog, op de 

Wijkeroogstraat, tegenover nummer 168. 

Pierloop 

Op zaterdag 12 september kan er weer mee worden 

gedaan aan de hardloopwedstrijd ‘Pierloop’, in Ijmuiden. 

De afstand die gelopen wordt is 2,7 kilometer, met de 

start bij sporthal Ijmuiden-Oost en de finish op de Lange 

Nieuwstraat. Kosten zijn € 3,5- en inschrijven kan via juf 

Marije en meester Jurre. 

Ieder kind doet mee in de gemeente Velsen 
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De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat veel 

kinderen sporten, wat helaas niet altijd gebeurd of 

mogelijk is. De gemeente Velsen stelt extra geld 

beschikbaar aan ouders met een laag inkomen. Zijn de 

financiën een belemmering om uw kind te laten sporten, 

aarzel dan niet. Vraag de tegemoetkoming aan. U kunt 

per kind maximaal € 275,00 per jaar krijgen als u aan de 

voorwaarden voldoet. Van dit bedrag moet u tenminste € 

200,00 besteden aan sport (of culturele activiteiten) van 

uw kind. 

  

Hoe kan een vergoeding aangevraagd worden? 

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier “sociaal-

culturele activiteiten” opvragen. Dat kan telefonisch 

(14255) maar het is ook bij de balie van het Stadhuis, 

Dudokplein 1 te IJmuiden verkrijgbaar. Verder kunt u het 

aanvraagformulier downloaden. Ga naar velsen.nl, kies 

voor digitaal loket, en klik op sociaal-culturele 

activiteiten. 

Rooster buurtsport 

Van de zomer is Lars Steeneken van Buurtsport ook 

aanwezig in Velsen-Noord, om met de kinderen te 

sporten. Wel is het normale rooster iets aangepast; zie 

hieronder voor de aangepaste tijden. Daarnaast zal Lars 

bij onvoldoende kinderen, zich naar een andere wijk 

verplaatsen om te kijken of daar voldoende kinderen zijn. 

Woensdag 1 juli: 14.30 t/m 17.30 uur Stratingplantsoen 

of Breesaperhof 

Vrijdag 3 juli: 14.30 t/m 17.30 uur Stratingplantsoen of 

Breesaperhof 

Dinsdag 14 juli: 14.30 t/m 17.30 uur Stratingplantsoen 

of Breesaperhof 

Woensdag 15 juli: 14.30 t/m 17.30 uur 

Stratingplantsoen: voetbaltoernooi 

Week 30 t/m week 32: Vakantie; geen buurtsport 

Dinsdag 11 augustus: 14.30 t/m 17.30 uur 

Stratingplantsoen of Breesaperhof 

Woensdag 12 augustus: 14.30 t/m 17.30 uur 

Stratingplantsoen: voetbaltoernooi 

Woensdag 19 augustus: 14.30 t/m 17.30 uur 

Stratingplantsoen of Breesaperhof 

Vrijdag 21 augustus: 14.30 t/m 17.30 uur 

Stratingplantsoen of Breesaperhof 

JeugdSportPas 

Het einde van het schooljaar is weer in zicht en dat 

betekent dat de voorbereidingen voor het nieuwe 

schooljaar weer in volle gang zijn, zo ook voor de 

JeugdSportPas-activiteiten. In samenwerking met de 
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buurtsportcoaches, de sportverenigingen en -clubs uit de 

buurt, worden er activiteiten voor de kinderen van 5-12 

jaar in elke wijk georganiseerd. 

  

NIEUW! Vanaf maandag 6 juli 17.00 uur kunnen de 

kinderen via jeugdsportpas.nl inschrijven voor het 

JeugdSportPas-aanbod voor het nieuwe schooljaar 2015-

2016; Met 1 druk op de knop worden alle activiteiten in 

de wijk zichtbaar! Vanaf 15 augustus gaan de 

sportactiviteiten daadwerkelijk van start. 

  

LET OP! Aankomend jaar zal de mini-brochure voor 

Periode 1 (aug-dec) verspreid gaan worden in week 34 

op de BO/SO. Mochten jullie nog leuk sportaanbod 

hebben en meedoen aan JeugdSportPas, neem dan 

contact op met team JeugdSportPas 

via jspvelsen@sportsupport.nl of bel met 023-5260302. 

  

Tot in het nieuwe schooljaar, alvast fijne vakantie 

gewenst! 

www.sportsupport.nl  

In opdracht van de gemeente Velsen is SportSupport 

werkgever van de buurtsportcoaches en organisator van 

de JeugdSportPas 
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