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Evenementenkalender

Honderden kinderen behalen ieder jaar het enige echte A-, B- en C-zwemdiploma in De Heeren-
duinen.

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 Zwemvei-
ligheidsnorm. Een goede basis voor een leven lang zwemplezier en veiligheid!
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen worden aangemeld, 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 oefenen. Uw kind mag 
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.

4/5 mei Bevrijdingsloop
                      www.avsuomi.nl

13 mei         Moederdagactie
 www.zwembadvelsen.nl

19 en 20 mei      Strong Viking Obstacle Run
 www.strongviking.com

25 mei      Beachparty
 www.zwembadvelsen.nl

26 en 27 mei Strong Viking Obstacle Run  
 Family edition
                      www.strongviking.com

27 mei Vissenloop
 www.vissenloopijmuiden.nl

29 mei     Avond4daagse Driehuis
 www.avond4daagse.nl

Bij het Wijkeroogplantsoen te 
Velsen-Noord zal dit voorjaar 
de SportContrainer worden 
onthuld. Er zullen diverse 
uitdagende demo’s en work-
shops worden gegeven om 
een indruk van de vele sport-
mogelijkheden te laten zien.

Specifieke datums volgen 
spoedig op www.sportloket-
velsen.nl
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Nieuw Experience-Center 
in recreatiebad

Het is nu ook mogelijk om zonder zwemdiploma een 
hindernisbaan te kunnen bestormen in het zwembad. 
Zwembad De Heerenduinen heeft een Experience-Center 
voor vrijzwemmen, leszwemmen en Swimming’s Cool in 
het recreatiebad. Elke woensdag vanaf 12.00 uur, zaterdag 
vanaf 10.30 uur en zondagochtend van 10.30-12.00 uur  
kunnen de kinderen klimmen en klauteren op deze gewel-
dige attractie.

Verenigingen 
worden meegenomen 
in nieuwe privacy-
wetgeving
Verenigingsbestuurders van 18 verenigingen 
hebben vorige week een workshop gevolgd 
over de nieuwe Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG). 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van toepassing, 
De huidige Nederlandse Wet Bescherming 
Persoonsgegevens komt dan te vervallen en 
moeten verenigingen aan de slag met nieuwe 
eisen die de AVG stelt aan de verwerking van 
persoonsgegevens. De verenigingen hebben 
opdrachten mee gekregen. Op 22 mei komen 
ze opnieuw bijeen en worden de opdrachten 
besproken

Plaatsing SportContrainer

Gebruiksovereenkomsten 
sportaccommodaties
Sportloket Velsen heeft met de afdeling GO/Vastgoed managementcon-
tracten afgesloten voor de gemeentelijke gymzalen (11) en sporthallen(3). 
In deze gebruiksovereenkomsten zijn de wederzijdse verantwoordelijk-
heden en afspraken tussen eigenaar (Vastgoed) en huurder (Sportloket 
Velsen) opgenomen. Ook financiële aspecten maken er onderdeel van 
uit. Het is een belangrijke stap naar meer transparantie en duidelijkheid 
over eigenaarschap, exploitatie, onderhoud en beheer met inzicht in de 
bijbehorende kosten van onze sportaccommodaties. Namens Sportloket 
Velsen heeft Fré van Geldorp vorige week de overeenkomsten getekend. 
In de 2e ronde komen ook het zwembad en de sportparken aan de orde.

Zwemles vanaf 4 jaar bij zwembad De Heerenduinen

Gratis zwemmen voor moeders

Moeders kunnen zondag 13 mei (Moederdag) gratis zwemmen in zwem-
bad De Heerenduinen. Een moeder die zich met haar kind(eren) die dag 
bij de kassa meldt hoeft niet te betalen (geldig voor jeugd t/m 15 jaar). 
Overige zwemmers betalen het normale tarief.

Het zwembad is op Moederdag geopend van 09.00 – 17.00 uur.

Verhuur sport-
accommodaties
Sportloket Velsen is momenteel druk bezig 
om alle vaste verhuur van de gemeentelijke 
sporthallen en gymzalen in te roosteren voor 
komend seizoen. 

Heeft u interesse in het huren van een sportac-
commodatie voor een geheel seizoen? Neem 
dan contact op met Sportloket Velsen 0255 
567666 of kijk op www.sportloketvelsen.nl

Beachparty in De Heerenduinen
Vrijdag 25 mei wordt het discoseizoen van zwembad De Heerenduinen 
traditiegetrouw afgesloten met de Beachparty. Tijdens de Beachparty is 
het recreatiebad en het buitenbad tussen 18.00-21.00 uur open en ver-
zorgt de DJ zowel binnen als buiten de muziek. Net als vorig jaar wordt 
er weer groots uitgepakt. Wat we gaan organiseren is nog een verras-
sing, hou hiervoor www.zwembadvelsen.nl  in de  gaten.
De Beachparty is voor jeugd t/m 14 jaar.
Tarief € 6,10


