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Evenementenkalender 

Op woensdag 28 en donderdag 29 december a.s.  orga-
niseert  de gemeente Velsen  voor de 43e keer het  Dub-
bel6kamp.
Wie heeft er geen � jne herinneringen aan de enorme op-
blaaskussens, leuk opgezette spelvormen en circuitjes?
Door de jaren heen heeft bijna elke inwoner van Velsen 
wel een keer deelgenomen aan dit evenement, dat in het 
kader van schoolsport wordt georganiseerd.
Dit spektakel  zal  net als voorgaande jaren plaatsvinden 
in sporthal Zeewijk in IJmuiden. In samenwerking met 
Smash! Café maken we er weer een fantastisch (kinder)
feest van.

Heeft u een kind, kleinkind, nee� e of nichtje dat op een 
basisschool in Velsen zit of vindt u het gewoon leuk om 
weer eens oude herinneringen op te halen? U bent van 
harte welkom op 28 en 29 december in sporthal Zeewijk, 
Planetenweg 301 B, 1973 BE  IJmuiden.

Wij zijn ook te volgen via: JSP snorkelen

43e DUBBEL6KAMP

De nieuwe cyclus snorkelen van de JeugdSportpas 
gaat zondag 15 januari  weer van start in Zwembad
De Heerenduinen. Basisschoolkinderen in de leeftijd 9 
-12 jaar kunnen 5 zondagen achter elkaar, tussen
15.00 en 16.00 uur kennismaken met de onderwater-
wereld van het zwembad. Meer informatie en inschrij-
ven kan vanaf 6 december via www.sportpas.nl/velsen

Kom vrijdag 23 december 2016 van 18.00 – 
21.00 uur, naar de oliebollendisco in Zwem-
bad De Heerenduinen. De disco wordt geor-
ganiseerd voor kinderen tot en met 14 jaar, 
met minimaal een A-diploma. Uiteraard zijn 
kinderen zonder diploma ook van harte wel-
kom maar dan wel onder begeleiding van 
een meezwemmende ouder. Met gezellige 
muziek, leuke licht-e� ecten en natuurlijk de 
oliebollen wordt het een feestelijke avond.  
Ook leuk voor een verjaardagspartijtje, neem 
hiervoor contact op met het zwembad.

Tijdens de kerstvakantie blijft het normale open-
stellingsrooster van kracht, uitgezonderd het ba-
nen zwemmen op maandag van 13.00 – 15.00 uur, dit 
wordt verplaatst naar 9.00 – 10.00 uur

Extra vrij (recreatief) zwemmen op maandag t/m vrijdag 
van 10.00-16.30 uur

Op zaterdag 24  december en zaterdag 31 december 
(Oudejaarsdag)  zijn wij geopend volgens het normale 
rooster.

Gesloten op:
zondag 25 en maandag  26 december (Kerstdagen)
zondag  1 januari (Nieuwjaarsdag)

Tijdens de kerstvakantie van 2 t/m 8 januari 2017 ligt de 
ijsbeer hindernisbaan in het wedstrijdbad.

4 december Sinterklaasloop
 www.avsuomi.nl
9 december Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl
17 december Santa Run, loop
 www.sportloketvelsen.nl
23 december Oliebollendiscozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl
28 december Dubbel6Kamp
 www.sportloketvelsen.nl
29 december Dubbel6Kamp
 www.sportloketvelsen.nl
2 t/m 8 januari IJsbeer hindernisbaan
 www.zwembadvelsen.nl

www.sportloketvelsen.nl 
Sportzaken@velsen.nl 

TOERNOOI 
ORGANISEREN? 

Reserveer een sportaccommodatie

Nieuws uit zwembad 
de Heerenduinen

   

De Jeugdsport-
pas is een sport-
stimulerings-
project waarbij 
kinderen kennis 
kunnen maken 
met verschillen-
de sporten in de 
gemeente. Zo 
kunnen ze spor-
ten uitproberen 
zonder materi-
aal aan te hoe-
ven scha� en of 
lid te worden 
van de sportver-
eniging/ - club. 

De nieuwe bro-
chure met heel 
veel nieuwe sportieve activiteiten voor het komend 
kwartaal komt in de week na Sinterklaas uit! 

Interesse, kijk  vanaf 6 december op www.jeugdsportpas-
velsen.nl voor de nieuwe brochure!

Veel plezier met sporten!

Nieuwe JSP brochure

Oliebollendisco-
zwemmen: 23 december


