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Koningsspelen

Evenementenkalender
6 april

Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl

8 april

Duin en Kruid Lenteloop
www.duinenkruidlenteloop.nl

14 april

Open dag FCC Wijkeroog
www.fccwijkeroog.nl

18 april

Handbalfestijn HCV’90
www.HCV90.nl

20 april

Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl

20 april

Koningsspelen Strand IJmuiden
Sportpark Groeneveen

22 april

Weleda Pim Mulierloop
www.avsuomi.nl

1 mei

Mega SportMix
www.sportpas.nl
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Op vrijdag 20 april vinden voor
de zesde keer de Koningsspelen
plaats. De Koningsspelen zijn een
gezamenlijk, actief en sportief
Oranjefeest waaraan veel kinderen uit de gemeente Velsen
kunnen deelnemen. Onder begeleiding van buurtsportcoaches
zullen er vijf basisscholen actief
zijn op het IJmuiderstrand en twee
op Sportpark Groeneveen.

Zwemles vanaf 4 jaar bij zwembad De Heerenduinen
Honderden kinderen behalen ieder jaar het enige echte A, B en C-zwemdiploma in De Heerenduinen. Donderdag19 april start om 16:00 uur een informatiebijeenkomst voor u en uw kind over het leszwemmen met aansluitend
een rondleiding door het zwembad. De bijeenkomst en rondleiding duren
ongeveer tot 17:00 uur.
Zwembad De Heerenduinen heeft de Licentie Zwem-ABC en wordt elk jaar onafhankelijk getoetst op een groot aantal kwaliteitscriteria door de Nationale Raad
Zwemveiligheid. Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de Nationale Zwemveiligheidsnorm. Een goede basis voor een
leven lang zwemplezier en veiligheid!
U kunt uw kinderen vanaf 4 jaar opgegeven, twee maal per week worden er
zwemlessen aangeboden. De Heerenduinen biedt zwemles op maat met veel persoonlijke aandacht voor uw kind. Ieder kind lest op zijn eigen niveau. Maandelijks
is er afzwemmen voor het A-, B-, en C-diploma.
De ervaring leert dat het belangrijk is om naast de zwemlessen, veel te blijven
oefenen. Daarom mag uw kind op vertoon van een geldige leskaart altijd gratis
komen oefenen (onder begeleiding van een betalende volwassene) op woensdagmiddag, zaterdag- en zondagochtend tijdens de uren recreatief zwemmen!
Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor meer informatie over de zwemlessen.

Reddend zwemmen
met de JeugdSportPas

Mega SportMix:
Freerunning en
ponyrijden
Dinsdag 1 mei 2018 vindt in sporthal IJmuidenOost de MegaSportmix plaats. Kinderen uit de
gemeente Velsen kunnen dan weer sporten
met de Buurtsportcoaches!
Er worden allerlei leuke sportonderdelen neergezet zoals: ponyrijden, een workshop Freerunning en nog veel meer.
Kinderen van de groepen 1 t/m 3 zijn welkom
van 10:00-12:00 uur, kinderen van de groepen
4 t/m 8 zijn welkom tussen 13:00 en 14:30 uur.
Kosten: € 2,00

Leer om jezelf of iemand anders te redden in het water. In 4 proeflessen kunnen kinderen, tussen de 7 en 16 jaar,
ervaren hoe het is om een echte redder
te zijn. De IJmuider Reddingsbrigade
biedt via de JeugdSportPas zwemlessen aan waarin o.a. bevrijdingsgrepen,
met reddingsvest aan zwemmen, klos/
reddingstouw gooien en pop opduiken
worden geleerd. Na het behalen van
de zwemdiploma’s zoals bijvoorbeeld
lifesaver, is het mogelijk om redder op het strand te worden. Daar worden het
varen in boten, rijden in terreinwagens en zwemmen in zee geleerd.
Kosten (voor de vier proeflessen): € 5,-. De lessen vinden plaats in zwembad De
Heerenduinen, Heerenduinweg 6 1971JE IJmuiden.
Kijk voor meer informatie op sportpas.nl

Een uurtje tennissen?

Inschrijven kan via:
www.jeugdsportpasvelsen.nl

Handbalfestijn
HCV '90
Woensdag 18 april organiseert handbalvereniging HCV '90 uit Velsen-Noord een handbalfestijn voor kinderen van 4 t/m10 jaar. Tussen
15:00 en 17:00 uur kunnen er allerlei leuke spelletjes gedaan worden, zoals op doel gooien,
over gooien, rennen, estafette en nog veel
meer! HCV ’90 is de enige handbalvereniging
tussen Haarlem en Heemskerk en heeft meerdere jeugdteams. Aanmelden is niet nodig;
deelname is gratis.
Adres: Rooswijkerlaan 2, Velsen-Noord.

Kosten voor een geheel seizoen bedragen:
Voor 09:00 uur € 100, - per uur
Na 09:00 uur € 202, - per uur

Dat kan op tennispark
Velserbeek. Het tennispark
beschikt over 2 prachtig gelegen gravelbanen inclusief
kleedruimten met douche.
De banen zijn van 1 april
tot 1 oktober te huur. De
prijs is relatief laag, vanaf
€ 13,50 per uur per baan
kunt u al gezellig met z’n
tweeën of vieren tennissen.

Open dag FCC Wijkeroog

Heeft u interesse in het huren van een baan op tennispark Velserbeek?
Neem dan contact op met Sportloket Velsen tel: 0255-567666 of mail naar:
sportloket@velsen.nl
Voor de tennisbaan is een sleutel nodig, deze kan tegen een borg van € 15,- ,
na telefonisch contact met de accommodatiebeheerder( 06-34595809),
worden opgehaald bij Sporthal IJmuiden-Oost.

Toernooi organiseren? Huur eens een sporthal: 0255-567666

• sportzaken@velsen.nl

Zaterdag 14 april heeft fietscrossvereniging FCC Wijkeroog een
open dag. Kinderen kunnen tussen 11:00 en 15:00 uur kennis
komen maken met de fietscross/BMX-sport. Ze mogen rijden op
de onlangs vernieuwde crossbaan. Deelname is gratis. Kledingvoorschrift: lange broek, trui of jas en dichte sportschoenen.
Adres: Wijkeroogstraat 168 TO, Velsen-Noord.

Wij zijn ook te volgen via:

