
Watervrienden IJmuiden
Zondag  14 december 13.00-16.00 uur 
100 x 100 zwemwedstrijd
Verschillende teams van minimaal 2 en maximaal 10 
zwemmers  gaan proberen zoveel mogelijk meters te 
zwemmen in het kader van Serious Request. Inschrijf-
geld is €  5,- per persoon en het staat een ieder vrij om 
zich te laten sponsoren voor de afgelegde afstand.  
Schrijf uw team in. Meer informatie te verkrijgen via 
ac@watervriendenijmuiden.nl.

OIG
Dinsdag 16 december 19.00-19.45 uur  
Meezwemavond OIG: de deelnemers hebben de moge-
lijkheid om familie, vrienden of kennissen  mee te laten 
zwemmen  voor Serious Request, tegen een vrijwillige 
bijdrage.

Midwinterduik 
Vrijdag 19 december 18.00-21.00 uur  
Naast het recreatiebad is ook het buitenbad geopend 
voor een winterse duik.
Lekker genieten van koek en Zopie op de kant en de 
discoklanken. Van elk  verkocht kaartje gaat € 1,- naar 
Serious Request.

Badeendjesrace
21 december 11.00 uur  
De badeendjesrace staat gepland tijdens het gezins-
zwemmen. Voor € 2,- bestaat de mogelijkheid, vanaf 14 
december, om een badeendje te adopteren. De gehele 
opbrengst komt ten goede aan Serious Request. Inschrij-
ven is uitsluitend mogelijk via de kassa van het zwembad. 
De leveranciers van het zwembad hebben leuke prijzen 
ter beschikking gesteld (o.a. schaatsarrangement op
ijsbaan Haarlem, dagje Artis, verjaardagspartijtje)

Serious Request in 
zwembad De Heerenduinen

Dubbelzeskamp in 
Sporthal Zeewijk
Op 29 en 30 december a.s. wordt voor de 41e keer de 
traditionele Dubbelzeskamp gehouden.
Dit jaar is de opzet van de Dubbelzeskamp wel aan-
gepast. Op de eerste dag, maandag 29 december, zijn 
de leerlingen van groep 3,4 en 5 van de Velsense ba-
sisscholen aan de beurt en op dinsdag 30 december 
de groepen 6,7 en 8. 
De spelen zijn nog steeds spectaculair als gebruikelijk 
met een draak als groot spel. 

Particulieren ook de gemeentelijke gym-
nastiekzalen en sporthallen kunnen hu-
ren?

Wilt u met familie of vrienden een uurtje of 
meer binnen sporten, kijk dan voor meer in-
formatie en tarieven op www.sportloketvel-
sen.nl of bel naar de gemeente Velsen,  Af-
deling Sportzaken, 0255-567666.

Wist u dat:

SQUASHBAAN 
HUREN IN 

VELSERBROEK 
023-5374218

De toegangsprijs voor het recreatief zwemmen,  vrij-
zwemmen en banenzwemmen wordt in 2015 niet ver-
hoogd. Dat geldt voor zowel het los bad als voor de 
meerbadenkaarten (10 tot 30% gereduceerd tarief ). 
Met ingang van 1 januari wordt het 65+ tarief afge-
schaft. Iedereen kan met extra korting blijven zwem-
men op de daluren. 

Serious Request in 

Sportloket Velsen
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12 december  Discozwemmen 
 www.zwembadvelsen.nl
14 december  100 x 100 zwemwedstrijd WVIJ 
 watervriendenijmuiden.nl
16 december  Meezwemavond OIG 
 www.zwembadvelsen.nl
19 december  Midwinterduik 
 www.zwembadvelsen.nl
21 december  Badeendjesrace 
 www.zwembadvelsen.nl
23 december  Spelletjesmiddag 
 www.zwembadvelsen.nl
27 december  Velser Futsal Toernooi 
 Sporthal IJmuiden-Oost

 

 

 

 

 

 

 

  

 

In het voorjaar van 2015 wordt in IJmuiden/Zeewijk 
een nieuwe multifunctionele accommodatie geopend. 
Bij de sporthal, basisschool en peuterspeelzaal is een 
horecaruimte van circa 230 m2 om een bruisende 
sport- en buurtfunctie te creëren. De exploitant 
pacht de horeca en verzorgt mede het beheer van de 
gemeentelijke accommodatie. 
 

 

 
 
 
 
Geïnteresseerde kandidaten die voldoen aan de eisen: 
 
 Ervaring met zelfstandige horeca-exploitatie 
 Affiniteit met sport 
 Gastvrij, flexibel en sociaal vaardig 
 Actieve bijdrage aan het verlevendigen van de 

sporthal 
 Bij voorkeur woonachtig in Velsen of omgeving 

 
Kunnen tot 19 december 2014 contact opnemen met 
HTC Advies: 
 

Natascha Boerkamp 
06-53290152 

n.boerkamp@htcadvies.nl 
 

       

Gezocht: 
enthousiaste 

horeca-exploitant  
Sporthal Zeewijk - IJmuiden 
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Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Toegangsprijs zwembad 
De Heerenduinen 2015

Evenementen-
kalender 


