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Evenementenkalender

SportMix 2017-2018
 Iedere week worden er in verschillende dorpskernen 
van de gemeente Velsen diverse sportactiviteiten 
georganiseerd onder de naam SportMix. Deze activi-
teiten zijn voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 van 
de basisschool met als doel kennis te laten maken met 
(nieuwe) sporten. Velsense sportverenigingen komen 
naar de sportlocaties zodat er steeds een nieuwe sport 
kan worden aangeboden. Meedoen aan de SportMix is 
zonder enige verplichting. Kinderen kunnen tegen een 
bijzonder laag tarief (variërend van € 1,-  tot € 3,- per 
keer) meedoen zonder dat ze lid hoeven te worden 
van een vereniging of club. 
De SportMix wordt georganiseerd door de buurtsport-
coaches van de gemeente Velsen.
Kijk voor meer informatie op: www.velsenbeweegt.nl

Wij hebben uw hulp nodig! In Zee- en Duinwijk  zijn veel mensen bezig met hun 
gezondheid. U leeft vast al heel gezond, maar hoe zit het met de buren, de ande-
re wijkbewoners? Heeft u een idee waarmee je bewoners in Zee- en Duinwijk in 
beweging krijgt? Meld uw idee via www.gezondopweg@velsen.nl en wij nemen 
contact met u op, want de gemeente helpt mee! 
20 november kunt u in sporthal Zeewijk van 17.30 -21.00 uur uw idee vertellen en 
laten zien aan de andere bewoners van Zee- en Duinwijk. 

10 november Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

12 november Happy running strandloop
 www.happyrunning.nl
 
20 november Gezond op weg
 www.sportloketvelsen.nl
 
22 november Basketbaltoernooi v.o.
 www.sportloketvelsen.nl

24 november Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

25 november Schooldamtoernooi
 www.sportloketvelsen.nl

Nieuwe medewerker 
Sportstimulering

Ik ben Eric Smit, de nieuwe 
medewerker sportstimulering bij 
Sportloket Velsen. Het is mijn taak 
om zoveel mogelijk jongeren in 
beweging te krijgen en uitdagin-
gen aan te gaan op het vlak van 
gezondheid, bewegen en sport. 
Dit doen we met sportstimule-
ringsprojecten op scholen, het 
versterken van de verenigingen 

en door in samenwerking met zorg- en welzijnsinstel-
lingen en sportaanbieders een aangepast aanbod te 
creëren voor kwetsbare groepen. 
Mijn motto voor de komende periode: “Iedereen in 
beweging!”

Winnaar bekend!
Reserveerde je in de maand oktober online via www.
sportloketvelsen.nl een sportaccommodatie dan maakte 
je kans op 1 uur gratis sporten in één van de gemeen-
telijke sporthallen t.w.v. €  51,- Wij feliciteren LR/PC de 
Hofgeestruiters met het winnen van deze actie. 

Datum Sportgala bekend
Vrijdag 9 maart 2018 worden in het 
prachtige Thalia Theater in IJmuiden 
de sportkampioenen in het zonnetje 
gezet bij het jaarlijkse Sportgala. 
Meld kampioenen of een kampioens-
team aan via www.sportgalavelsen.nl 

Gezond op weg in Zee- en Duinwijk

Baby- peuterzwemmen in 
zwembad De Heerenduinen
Iedere donderdag of vrijdag kunnen (groot)ouders op 
een leuke en ontspannen wijze samen met hun (klein)
kind zwemmen tijdens het baby- en peuterzwemmen. 
Met het zingen van vrolijke liedjes leren de kleintjes zich 
op hun gemak te voelen in het water. Op speelse wijze 
leren kinderen de basistechniek van het zwemmen en 
leert het zichzelf te redden in het water. Het baby- en 
peuterzwemmen is voor kinderen vanaf 3 maanden. 
De groepen zijn ingedeeld per geboortejaar. U mag 
altijd een proefles mee komen doen. 
Voor meer informatie: www.zwembadvelsen.nl

Old Stars bij Telstar 
Vanwege het succes van Walking Football in het Telstar-
stadion, willen Telstar, CareworX en Nationaal Ouderen-
fonds in samenwerking met de gemeente Velsen het 
OldStars Walking Football in de regio IJmond verder 
uitbreiden. Dit biedt meer senioren de gelegenheid 
om te werken aan hun vitaliteit en het versterken van 
hun sociale netwerk. Senioren die door blessures of 
andere beperkingen niet deelnemen aan sport, kun-
nen langzamerhand terechtkomen in een situatie met 
weinig tot geen sociale contacten, een inactief leven en 
verminderde gezondheid. Het concept van OldStars wil 
dit voorkomen en levert deelnemende senioren meer 
vitaliteit, zinvolle dagbesteding, een nieuw sociaal net-
werk en de mogelijkheid om zelf actief te zijn als vrijwil-
liger. Kijk voor meer informatie op: www.oldstars.nl 


