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Evenementenkalender 

Huren gemeentelijke 
sportaccommodatie

Feest in sporthal 
Het Polderhuis

Dinsdag 24 november start de nieuwe cursus Aqua 
Fit & Slank. De cursus duurt 12 weken en wordt bege-
leid door een voedingsconsulente, Alies PrudHomme.  
Naast de groepsles kan er elke week  gebruik  worden 
gemaakt van de aquasportlessen.
Maandag 16 november is er om 19.00 uur een voor-
lichtingsbijeenkomst in Zwembad De Heerenduinen. 

Meer informatie: www.zembadvelsen.nl

0255-567666
SPORTZAKEN@VELSEN.NL

SPORTIEF KINDERPARTIJTJE?
HUUR EEN GYMZAAL

Bewegen in het water 
heeft een positieve in-
vloed op de ontwikke-
ling van kinderen. Wat is 
er nu leuker dan samen 
met uw (klein) kind van 
het warme water te ge-
nieten. Bij de groepen 
van 1 en 2 jaar op de 
donderdag en vrijdag 
zijn nog diverse plekken beschikbaar. Heeft 
u interesse in deelname, informeer dan bij de 
receptie van zwembad De Heerenduinen of 
doe een proe� es mee!  

Baby- en Peuterzwemmen

Aqua Fit & Slank

Zondag 8 november start de tweede cyclus snorkelen 
van uit de JeugdSportpas in Zwembad De Heerendui-
nen. Basisschoolkinderen in de leeftijd 9 -12 jaar kun-
nen 4 zondagen achter elkaar, tussen 15.00 en 16.00 
uur kennismaken met de onderwaterwereld in het 
zwembad. 

Meer informatie: www.sportpas.nl/velsen

JeugdSportPas 
in Zwembad 
De Heerenduinen

In Velsen kunt u op veel plekken sporten, binnen en 
buiten. Gemeente Velsen beschikt over meerdere 
sporthallen en gymzalen. Deze sportaccommoda-
ties worden veelal gebruikt door verenigingen maar 
zijn ook voor particulieren te huur. Heeft u interes-
se in het huren van een sporthal of gymzaal voor bij-
voorbeeld een wedstrijd zaalvoetbal of een kinder-
partijtje? Neemt u dan contact op via onze website 
www.sportloketvelsen.nl of bel naar 0255-567666.

Op zaterdag 28 november gaat het dak eraf in sport-
hal het Polderhuis! Al 25 jaar lang biedt de sporthal 
ruimte aan verenigingen, teams en particulieren 
om sport te beoefenen, maar ook om hobby’s uit te 
oefenen.  Tijd voor een feestje; thema Ibiza Style! U 
kunt kaarten kopen a €15,- bij Otte Catering geves-
tigd in het Polderhuis.  Let op 21+ 

6 november     Plezier voor 2
                      www.zwembadvelsen.nl
8 november  JeugdSportPas snorkelen
                        www.sportpas.nl/velsen
8 november  Happy Running Strandloop
                       www.happyrunning.nl
13 november   Discozwemmen
                      www.zwembadvelsen.nl
16 november  voorlichting Aqua� t & Slank
                        www.zwembadvelsen.nl
18 november   Cruy�  Court � nales
                       www.sportloketvelsen.nl
20 november    Plezier voor 2
                      www.zwembadvelsen.nl
24 november   Aqua� t & Slank
                        www.zwembadvelsen.nl
25 november     Schooldamtoernooi
                      burgerzaal stadhuis gem.Velsen
27 november   Discozwemmen
                      www.zwembadvelsen.nl
28 november   25 jarig feest Polderhuis
                         www.ottecatering.nl
29 november   Sinterklaasloop 
                            www.avsuomi.nl


