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Wij zijn ook te volgen via:Sportief kinderpartijtje? Huur eens een gymzaal: 0255-567666 • sportzaken@velsen.nl

Maart: de maand van het schoolvoetbal
Vanaf 13 maart vindt weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi 
plaats op Sportpark Schoonenberg in Velsen-Zuid. Tijdens het 
toernooi voetballen de groepen 5 t/m 8 van scholen uit de ge-
meente vier weken tegen elkaar. Heras hekwerken is onze partner 
die dit sportieve evenement, dat een grote popularitet geniet, 
mogelijk maakt. Voetbalverenging IJmuiden is  gastheer en Henny 
van Ombergen en Gerhard Verwoord verzorgen de organisatie.
 
Voor het voortgezet onderwijs is op 8 maart een zaalvoetbaltoer-
nooi in sporthal het Polderhuis te Velserbroek. Het zaalvoetbal 
toernooi wordt voor de eerste keer georganiseerd.

Evenementenkalender
5 maart Winterwandeling Spaarnwoude
 www.gymdebenjamin.nl

8 maart Schoolvoetbaltoernooi v.o.
 Polderhuis Velserbroek

10 maart Sportgala Velsen
 www.sportgalavelsen.nl

10 maart Discozwemmen 
 www.zwembadvelsen.nl

13 maart Start schoolvoetbaltoernooi
 www.schoolvoetbalvelsen.nl

19 maart Spaarnwoudeloop
 www.sportloketvelsen.nl

24 maart Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

31 maart HOV busbaanloop
 www.avsuomi.nl

0255-567666
Sportzaken@velsen.nl

Sportief kinderpartijtje?
Huur eens een gymzaal

Van 1 april tot 1 oktober kan er 
weer getennist worden op de 
twee gravelbanen van Tennis-
park Velserbeek. Er zijn nog 
diverse tijdstippen beschikbaar. 
Heeft u interesse in het huren 
van een baan? Neem dan 
contact op met de afdeling 
Sportzaken tel 0255-567666 of 
mail naar sportzaken@velsen.nl.
Om u aan te melden kunt u ook 
het aanvraagformulier via 
sportloketvelsen.nl invullen.

Tennisseizoen 
start 1 april

Nominatie Publieksprijs 
Beste Uitje van 
Nederland 2017
Vanaf vandaag kun je op ons stemmen! 
Wij zijn genomineerd! Hoe leuk is dat?!
Zwembad De Heerenduinen is genomineerd voor 
de Publieksprijs Beste Uitje van Nederland 2017 in de 
categorie indoor zwembaden. In deze nieuwe verkiezing 
worden de beste uitjes van Nederland in 8 verschillende 
categorieën verkozen door het Nederlands publiek. 
Vanaf 18 februari kan er gestemd worden op zwembad 
De Heerenduinen via www.beste-uitje.nl. Stem jij op ons?

Waarom stemmen? 
Met jouw stem maak je kans op één van onze mooie 
prijzen:
- een 7-daagse reis naar Curaçao voor 2 personen
- een jaar lang gratis tickets voor de beste Uitjes
- 25 x hotelovernachting voor 2 personen ergens in    
 Nederland

Lees op www.beste-uitje.nl verder voor een complete 
beschrijving.

Baby- en peuterzwemmen
Wat is er leuker dan samen met uw (klein)kind van het 
warme water (32°C) te genieten. Bewegen in water 
heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van 
kinderen. Bij de groep van kinderen met geboortejaar 
2016 is op de donderdagochtend van 9.15-9.45 uur nog 
ruimte in de les.
Heeft u interesse in deelname, informeer dan bij de 
receptie van zwembad De Heerenduinen of doe mee 
met een proefles!

Kom gerust kijken en moedig de 
spelers aan!

Vrijdag 10 maart wordt in het Thalia Theater in IJmui-
den het Sportgala van de gemeente Velsen gehouden. 
Tijdens deze avond worden de genomineerde sporters 
gehuldigd en worden de sportkampioenen van 2016 
benoemd. De kampioenen ontvangen een bronzen 
beeldje dat speciaal door kunstenares Ada Leenheer 
voor hen is vervaardigd. Er zijn 5 beeldjes te verdelen 
in de categorie Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 
Talent en Master. Het muzikale gedeelte wordt ver-
zorgd door de bekende pianist Ruud Jansen die voor 
en na het officiële gedeelte van het gala de sfeer in het 
Thalia Theater zal verhogen. Onder aanvoering van 
Frank Snoeks, die de presentatie van het gala voor zijn 
rekening neemt, wordt de aanwezigen een aantrek-
kelijke avond voorgeschoteld. Het Sportgala is vrij 
toegankelijk.

Programma:
19.00 uur    Ontvangst genomineerden
19.30 uur    Zaal open
19.45 uur    Opening wethouder sport
19.50 uur    Huldiging Sportcoryfee
20.05 uur    Huldiging en benoeming sportkampioenen
21.05 uur    Afsluiting
21.10 uur    Afterparty   

Sportgala Velsen 

Leerkrachten 
volleybaltoernooi
Op vrijdag 12 mei is er weer een leerkrachten 
volleybaltoernooi voor de basisscholen van 
de gemeente Velsen. Locatie: IJmuiden-Oost; 
aanvang 19.30 uur. 
Inschrijven: jbrussel@sportsupport.nl


