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Evenementenkalender 

JeugdSportPas 
Velsen 10 jaar!

Ben je 50 jaar of ouder en heb je altijd 
al eens willen tennissen of heb je tennis 
gespeeld, maar gaat het spel je net iets 
te snel? Dan is Dutch Tennis óf badmin-
ton zeker iets voor jou! Met wat kleine 
aanpassingen in het spel en materiaal 
kan iedereen mee spelen. Kom in be-
weging en speel samen Dutch Tennis of 
badminton!  Voor meer info:
www.sportloketvelsen.nl

9 september Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl
17 t/m 23 sept. Nationale Sportweek
 www.nationalesportweek.nl
22 en 23  sept. Afsluiting Schooljudoclinic  
 Sporthal Zeewijk
23  sept. Discozwemmen 
 www.zwembadvelsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:

Even voorstellen…

Dutch Tennis

Binnenkort bestaat de JeugdSportPas Vel-
sen 10 jaar! Op donderdag 1 september over-
handigt wethouder sport Annette Baerveldt 
de speciale editie van de  brochure op basis-
school de Vuurtoren in IJmuiden. Vanaf sep-
tember kunnen alle kinderen tot 12 jaar zich 
weer aanmelden om één of meerdere spor-
ten uit te proberen. Aarzel niet en kijk nu op 
jeugdsportpas.nl in de brochure van Velsen 
om jouw favoriete sport uit te proberen.  

Partners in de sport aan het woord
Deze maand Rolvink Bouw B.V.

“Wij als Rolvink Bouw ad-
verteren graag in de sport-
hallen omdat we daarmee 
laten zien dat we de sport 
in Velsen een warm hart 
toedragen. Sport vinden 
wij heel belangrijk, voor-
al voor de jeugd. Zo kan 

het helpen bij het terugdringen van obesitas. Met name bij kinde-
ren uit bepaalde achterstandsgroepen is dat een toenemend pro-
bleem aan het worden. Sport is voor bijna iedereen goed en voor-
al leuk om te doen. Het maakt niet uit of je meer of minder talent 
hebt. Je kan kiezen uit talloze vormen en takken van sport op alle 
niveaus. Kinderen kunnen bij (team-)sport van jongs af aan leren 
met elkaar samen te werken. Niet onbelangrijk voor de rest van je 
leven”.

Aquasportseizoen gestart

SEPTEMBER 2016  

Voor alle Velsense
sportverenigingen: 
Save the date voor 
het Sportcongres
op donderdag 
17 november!

Ik ben Maud Punt, 32 jaar, woon in Bergen 
en ben werkzaam bij de afdeling Sportzaken 
van de gemeente Velsen. Daar zal ik mij bezig 
houden met het stimuleren van sport en be-
wegen voor de doelgroep volwassenen en 
ouderen. Ook zal ik sport als middel gaan ge-
bruiken in het sociale domein en zo de sport 
ook inzetten voor andere doeleinden dan al-
leen bewegen! 

Zelf ben ik erg actief, sport graag en kom veel met mijn gezin bui-
ten in de bossen en duinen van Bergen en omstreken! Inmiddels 
ben ik ook op de hoogte van de prachtige natuur die Velsen te 
bieden heeft! 

Sportieve groeten, 
Maud

Nationale Sportweek 17 t/m 24 september 
De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF 
met als doel sporten en bewegen te promoten. De Sport-
week laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en be-
wegen is. De Nationale Sportweek valt samen met het 
moment waarop veel verenigingen en clubs hun deuren 
opnieuw open zetten; het sportseizoen gaat weer begin-
nen. Daarom vieren we tijdens de Sportweek in septem-
ber in heel Nederland de start van het nieuwe sportsei-
zoen!

Kijk voor de deelnemende sportverenigingen op www.nationalesportweek.nl

Nieuw: Online sportaccommodaties huren!

Aquaslank
Verantwoord aquasporten en uw streefgewicht bereiken?  
Met ingang van 12 september start de cursus Aquaslank. 
De cursus duurt 12 weken en wordt 
begeleidt door een diëtiste. Naast de 
groepsles kan er elke week gebruik wor-
den gemaakt van de aquasportlessen.

Informatieavond 5 september 19.00 uur, 
opgeven hiervoor kan bij de receptie 
van het zwembad of per e-mail zwem-
badreceptie@velsen.nl

Het reserveren van gemeentelijke sportaccommodaties is nu nog eenvoudiger.
Ga naar www.sportloketvelsen.nl en bekijk de beschikbaarheid van een sporthal of 
gymzaal, reserveer online en betaal direct per iDEAL.

Hoe kan een reservering worden gemaakt?
• Ga naar sportloketvelsen.nl
• Kies de button online accommodatie huren
• Selecteer een activiteit, accommodatie, de gewenste datum en het tijdstip
• Klik op reserveren; bij de 1e reservering moet er een account  worden aangemaakt

Heeft u vragen kijk dan op de website of neem contact op met 0255-567666, 
per e-mail sportzaken@velsen.nl

In Zwembad De Heerenduinen is het  aquasportseizoen 
weer  van gestart gegaan.

• Aquajoggen • Aquarobic • Aquabootcamp 
• Aquagym • Aquafi etsen
Voor meer informatie www.zwembadvelsen.nl 

Nieuw: Online sportaccommodaties huren!Nieuw: Online sportaccommodaties huren!
 WWW.ZWEMBADVELSEN.NL

Save the date


