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Evenementenkalender

Nieuw: Vroege Vogel 
zwemmen
Altijd vroeg wakker? Begin de dag dan lekker sportief!
Speciaal voor de vroege vogels is zwembad De Hee-
renduinen op woensdag en vrijdag al vanaf 7 uur ’s 
ochtends open!
Let op: Vrijdagochtend is er geen receptioniste aan-
wezig. Een toegangsbewijs kopen is dan niet mogelijk. 
Het vroege vogel zwemmen is deze dag dus alleen 
mogelijk als u in bezit bent van een meerbadenkaart. 
Op woensdag is losse kaartverkoop wel mogelijk.

In zwembad De Heerenduinen is het aquasportseizoen 
weer van gestart gegaan.
- Aquajoggen
- Aquarobic en Aquarobic 55+
- Aquabootcamp
- Aquagym 55+
- Aquavaria
- Trimfit

Voor meer informatie www.zwembadvelsen.nl 

Weg met die 
vakantie kilo’s

Seizoen 2017-2018
Sportloket Velsen is afgelopen zomer druk bezig geweest met het 
moderniseren en het onderhouden van een aantal sportaccom-
modaties.
Zo is de Sluiswijkszaal voorzien van een geheel nieuwe sportvloer, 
de entree en de horeca van sporthal Het Polderhuis voorzien van 
een nieuwe tegelvloer en is de Heerenduinzaal geschilderd. Wist 
u dat u als particulier ook gebruik kunt maken van een sporthal of 
gymzaal?
De gemeentelijke sportaccommodaties zijn voor incidenteel gebruik 
eenvoudig via www.sportloketvelsen.nl te reserveren. Wenst u gedurende een geheel seizoen gebruik te 
maken van een sportaccommodatie neem dan contact op met 0255-567666 of mail naar sportloket@velsen.nl 

Het naschoolse sportaanbod van de gemeente Velsen gaat weer van start:
•  Sporthal Zeewijk IJmuiden, maandag 15.00-16.00 uur
•  Gymzaal Willemsbeek IJmuiden, maandag 16.00-17.00 uur
•  Gymzaal de Weid, Velserbroek, maandag 15.00-16.00 uur
•  Sportmix IJmuiden omgeving ‘de Klipper en de • Vuurtoren, verdere informatie volgt nog
•  Gymzaal Wijckeroogzaal, Velsen-Noord, donderdag 14.30-15.30 uur
•  Sporthal Zeewijk IJmuiden, donderdag 15.00-16.00 uur
•  Gymzaal de Springplank Velserbroek, donderdag 15.00-16.00 uur
•  Gymzaal Parnassia Santpoort, vrijdag 13.30-14.30 uur
Voor meer informatie: zie www.velsenbeweegt.nl 

Sportmix

De IJsbaan Haarlem is zeer tevreden over de nieuwe 
samenwerking met de afdeling Sportloket Velsen “De 
reden dat wij besloten hebben een reclamebord in 
zwembad De Heerenduinen te hangen is omdat daar 
veel ouders met kinderen komen zwemmen. Dit is een 
belangrijke doelgroep voor de ijsbaan. Bovendien ligt 
het zwembad in de gemeente Velsen en dus op een 
steenworpafstand van Haarlem. De IJsbaan Haarlem gaat 
open op zaterdag 30 september. In het openingsweek-

Partners aan het woord

end zijn we zowel op de zaterdag en de zondag open tot 
18.00 uur en hebben we 2 aantrekkelijke arrangementen 
voor jong en oud. Voor € 3,50 heb je al entree, inclusief 1 
gratis consumptie en voor € 4,00 extra kun je er een paar 
schaatsen huren.” Kijk voor alle actuele informatie op 
www.ijsbaanhaarlem.nl

6  september Start seizoen Jeugdsportpas
 www.sportpas.nl

8 september Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl
 
10 september Sporthal Zeewijk in Beweging
 www.sportloketvelsen.nl
 
22  september Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

30 september IJmuiden Kust Trail
 www.mudsweattrails.nl

Informatie over sporten?
Wist u dat onze Buurtsportcoaches uw kind goed kunnen 
helpen bij het maken van een keuze voor een sport? Zoek 
via www.velsenbeweegt.nl de Buurtsportcoach van uw wijk 
en stel uw vraag aan hem/haar. Zij helpen u graag op weg.


