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Evenementenkalender

Nieuwe agenda sportaccommodaties 2018-2022
Op 25 januari heeft de gemeenteraad de nieuwe 
agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte 
voor de sport!’ vastgesteld. De raad uitte haar 
complimenten over het resultaat. De agenda geeft 
op hoofdlijnen aan wat het beleid is voor de ge-
meentelijke sportaccommodaties zoals sportpar-
ken en gymzalen tot 2022. De onderwerpen om 
meer te investeren in duurzaamheid en bewegen 
in de wijk te stimuleren werden door de raad 
gewaardeerd. Tijdens het participatietraject en ge-
sprekken met onder meer sportverenigingen zijn 
veel wensen en behoeften geïnventariseerd. 

In de agenda staan verder de missie, uitgangspun-
ten en 12 opgaven voor de sport. De gemeente is 
al gestart met een paar opgaven, zoals het opstel-
len van een plan voor sportpark Zeewijk en reali-
seren van de verplaatsbare SportContrainer. Het 
is de bedoeling dat de gemeente ieder jaar één 
of meerdere opgaven gaat uitwerken. Hiermee 
investeert de gemeente samen met sportvereni-
gingen, scholen, andere partijen en de inwoners 
van Velsen in een nog beter sportklimaat. Velsen 
geeft sport de ruimte!  De sportagenda is na te 
lezen op www.sportloketvelsen.nl

2 februari Discozwemmen
                       www.zwembadvelsen.nl

16 februari Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

24 februari Dol� jnrun  hindernisbaan
t/m 4 maart www.zwembadvelsen.nl

1 maart Sportinstuif Velserbroek
                            www.jeugdsportpasvelsen.nl 

Donderdag 1 maart vindt in de voorjaarsvakantie weer de SportInstuif 
plaats in sporthal Het Polderhuis in Velserbroek. Op deze dag zijn er 
verschillende sportverenigingen aanwezig zoals: rugby, voetbal, tennis 
en dans. Deze dag is voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de 
basisscholen. Inschrijven kan via www.jeugdsportpasvelsen.nl 
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Een uurtje tennissen?
Dat kan op tennispark Vel-
serbeek. Het tennispark 
beschikt over 2 prachtig 
gelegen gravelbanen in-
clusief 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.

Kosten voor een geheel 
seizoen bedragen € 202,- 
per uur. Wenst u voor 
09:00 uur gebruik te ma-
ken van de baan dan krijgt 
u het dal tarief van € 100,- 
toegewezen.

Heeft u interesse in het huren van een baan op tennispark Velserbeek?  Neem dan contact op met Sport-
loket Velsen tel: 0255-567666 of mail naar: sportloket@velsen.nl 

Baby- peuterzwemmen 
in zwembad De Heeren-
duinen
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

Bridgevereniging 
Velserbroek zoekt 
nieuwe leden
Iedere woensdagavond wordt er van 19.30-
22.45 uur bridge gespeeld in sporthal Het 
Polderhuis in Velserbroek. Bridgevereniging 
Velserbroek heeft ongeveer 60 leden en is op 
zoek naar enthousiaste leden die de vereni-
ging willen komen versterken. Heeft u bridge 
ervaring, kom dan gerust een paar avonden 
proef draaien. Mocht u geen ervaring hebben 
maar wilt u het spel graag leren, dan kunt u 
zich aanmelden zodat er bij genoeg animo een 
cursus kan worden georganiseerd. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de 
heer Leo de Jong 06-44984368.

Hindernisbaan in zwembad 
De Heerenduinen
In de voorjaarsvakantie van 24 februari t/m 4 maart is er weer extra recreatief 
zwemmen in zwembad De Heerenduinen. In het wedstrijdbad ligt dan deze 
te gekke Dolfijnrun hindernisbaan. Kijk voor de actuele openingstijden op 
www.zwembadvelsen.nl

Sportinstuif 1 maart Polderhuis


