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Sport- en beweegaan-
bod volwassenen 
én ouderen op website 
Sportloket!

Wij zijn ook te volgen via:Sportief kinderpartijtje? Huur eens een gymzaal: 0255-567666 • sportzaken@velsen.nl

Meer naamsbekendheid?
Vergroot uw naamsbekendheid met een reclame-
doek of -bord in onze sportaccommodaties.
•  Voor bedrijven, organisaties, scholen en 
 sportverenigingen
•  Sporthallen Zeewijk, IJmuiden Oost , 
 Het Polderhuis en zwembad De Heerenduinen
•  Meer dan 600.000 bezoekers per jaar
•  Ondersteuning van de Velsense sport

Vraag naar de mogelijkheden ! 
0255-567666  of  sportzaken@velsen.nl

Film
buurtsportcoaches
Wat doen de buurtsportcoaches in 
Velsen eigenlijk allemaal? Dit kun je 
zien in het nieuwe filmpje dat op 
www.velsenbeweegt.nl staat.

Evenementenkalender
4 februari Jeugdcross competitie
 www.avsuomi.nl

5 februari Nationaal Park 
 Winterwandeling
 www.np-zuidkennemerland.nl

10 februari Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

23 februari Sportinstuif, Velserbroek 
 www.sportloketvelsen.nl

Sportloket Velsen heeft voor alle volwassenen én 
ouderen het gehele sport- en beweegaanbod bij de 
verschillende sportverenigingen in de gemeente in 
kaart gebracht.

Dit aanbod is nu eenvoudig te vinden op onze website 
www.sportloketvelsen.nl onder de kop sportvereni-
gingen. Middels een zoekfilter kun je gemakkelijk dat 
aanbod inzien, wat voor jou toegankelijk is. Kom in 
beweging en neem een kijkje op de website!
Heeft u nog vragen, naam gerust contact op tel 0255-
567666 of mail naar mpunt@velsen.nl

SportInstuif Polderhuis 
23 februari 2017
Donderdag 23 februari vindt de volgende SportInstuif 
plaats in het Polderhuis, in Velserbroek. Deze sportieve 
dag is voor kinderen van de groepen 4 t/m 8. De Sport-
Instuif duurt van 10.00 tot 15.00 uur en kost €3,50- p.p. 
Inschrijven kan via www.jeugdsportpasvelsen.nl  

Wie durft er tussen de tanden van deze vrolijke nijl-
paard te duiken? Vanaf 18 t/m 26 februari ligt hij in het 
wedstrijdbad van zwembad De Heerenduinen.
In de voorjaarsvakantie op maandag tot en met vrijdag 
is er extra recreatief zwemmen van 10.00-16.30 uur.
Let op: het banenzwemmen op de maandag komt te 
vervallen.

Voorjaarsvakantie

Tennispark Velserbeek

Op landgoed Velserbeek in Velsen- Zuid ligt 
tennispark Velserbeek. Het tennispark beschikt 
over 2 schitterend gelegen gravelbanen inclusief 
kleedruimte met douche. De banen zijn van 1 april 
tot en met 1 oktober in gebruik. De prijs per uur is 
relatief laag, vanaf €13,- per uur kunt u al gezellig 
met z’n tweeën of vieren tennissen. Kosten voor 
een geheel seizoen bedragen €198,-. Wenst u voor 
09:00 uur gebruik te maken van de baan dan krijgt 
u het daltarief van €98,- toegewezen. 

Heeft u interesse in het huren van een baan op ten-
nispark Velserbeek? Neem dan contact op met de 
afdeling Sportzaken tel: 0255-567666 of mail naar 
sportzaken@velsen.nl Om u aan te melden kunt u ook 
het aanvraagformulier via sportloketvelsen.nl invullen.


