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Evenementenkalender

Gratis zwemmen voor vaders

3 t/m 6 juni

Avondvierdaagse Ijmuiden

12 juni

Haarlem Night Skate door Velsen
start sporthal Het Polderhuis

12 juni

Nationale buitenspeeldag

Vaders kunnen zondag 16 juni (Vaderdag) gratis zwemmen
in zwembad De Heerenduinen. Een vader die zich met zijn
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.

Juni 2019

11 t/m 14 juni Avondvierdaagse Velserbroek
11 t/m 14 juni Avondvierdaagse Parnassiaschool

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

11 t/m 14 juni Avondvierdaagse Velserbroek
16 juni

Zwem4daagse in De Heerenduinen

Vaderdagactie zwembad
De Heerenduinen
www.zwembadvelsen.nl

Dit jaar wordt voor de 30e keer de Zwem4daagse in zwembad De Heerenduinen
georganiseerd, landelijk is het voor de 40e keer. De Zwem4daagse begint op
maandag 01 juli en duurt tot en met 5 juli. Er kan gestart worden tussen 17:00 en
20:00 uur. Tevens bieden we de mogelijkheid om op dinsdag t/m vrijdag tussen
9.00-10.00 uur en maandag t/m vrijdag van 12.00-13.00 uur baantjes te komen
zwemmen.

17 t/m 20 juni Avondvierdaagse Velsen-Noord
28 juni

Olympic Velsen
www.sportloketvelsen.nl

Van de 5 avonden moeten er minimaal 4 gezwommen worden.
Voor kinderen geldt een speciaal schooltarief van €5,50 inclusief medaille, aanmelden hiervoor gaat via www.sportpasvelsen.nl. Volwassenen kunnen zich via
de receptie aanmelden en betalen het normale tarief van €11,00. De voorverkoop
is al gestart.
De medaille uitreiking is op vrijdag. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn
van een zwemdiploma. Op het buitenterrein vinden diverse activiteiten plaats.
Noteer de datum alvast in de agenda.
Iedereen die de zwemmers wil aanmoedigen is van harte welkom.
Kortom: Een leuke week die niet gemist mag worden!

Lekker buiten tennissen
Schoolsport
Olympic Velsen
Het schoolsportseizoen is alweer bijna voorbij. Als
laatste staat Olympic Velsen op de kalender. Deze
vindt plaats op vrijdag 28 juni waar leerlingen uit
groep 5 van diverse basisscholen aan deelnemen.
Tijdens dit toernooi zullen de kinderen verschillende
onderdelen van de atletieksport beoefenen, zoals
verspringen, hoogspringen, sprint en balwerpen.

Het zonnetje probeert zich al wat vaker te laten zien en dat is mooi, want sinds
april is het tennisseizoen bij tennispark Velserbeek weer gestart!

Nationale buitenspeeldag
& SportMix

Tennis is de 2e sport van ons land, meer dan 1 miljoen mensen staan regelmatig
op de tennisbaan. De sport is flexibel in te passen in je leven, is goed voor je
gezondheid en geschikt voor alle leeftijden.
Wilt u ook af en toe een
uurtje tennissen, of een
baan huren voor een heel
seizoen? Maak dan kennis
met Tennispark Velserbeek.
Verscholen in het mooie
park, dicht bij de kinderboerderij, liggen 2 nette
tennisbanen waar al sinds
1946 getennist kan worden.
Opladen of juist stoom
afblazen met een potje
tennis kan van 1 april tot
1 oktober. Neem voor
meer informatie contact
op met Sportloket Velsen
0255-567666 of mail naar
sportloket@velsen.nl.

Woensdag 12 juni staat alles in het teken van buitenspelen, het is dan de nationale
Buitenspeeldag. Ter ere van dit goede initiatief organiseren buurtsportcoaches uit
de gemeente een activiteit waarbij kinderen worden gestimuleerd met spelletjes
die ze buiten kunnen doen. Doel hiervan: meer buitenspelen!
De activiteit vindt plaats in IJmuiden bij het Gijzenveltplantsen (Stadspark Oost)
van 15.00-16.30 uur. Deze activiteit is gratis toegankelijk en gericht op kinderen
van basisscholen uit de gemeente. Kom gezellig buitenspelen!
Met het oog op de buitenspeeldag organiseert buurtsportcoach Bianca op het
grasveld naast Sporthal Zeewijk op drie donderdagen een SportMix buitenspelen.
De data hiervoor zijn 6, 20 & 27 juni van 15.00-16.00 uur. Inschrijven kan via
www.sportpasvelsen.nl.

Scholentriatlon 2019
Donderdag 23 mei werd de scholentriatlon georganiseerd bij Zwembad
De Heerenduinen in IJmuiden.

Sportaccommodaties
rookvrij
Zwembad De Heerenduinen en alle sporthallen zijn
binnen al rookvrij. Wel wordt er nu nog vaak vlak bij
de entrees van deze gebouwen gerookt. Dit zorgt
voor een ongewenst rookgordijn waar kinderen
en volwassenen doorheen moeten voordat ze het
pand in of uit kunnen. Daarom gaan we nu een
stap verder. Alle entrees van de sporthallen en het
zwembad (inclusief de ligweide) zijn vanaf 1 mei
rookvrij.
Zien roken, doet roken. Kinderen zien dat roken
blijkbaar gewoon is. Zeker als zij mensen zien
roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters,
trainers en ouders. Maar roken is niet gewoon.
Daarom willen we dit zoveel mogelijk terugdringen.
Kinderen hebben het recht op rookvrij en gezond
op te groeien. Zo werken we toe naar een rookvrije
generatie.

De triatlon is een activiteit van de schoolsportkalender waarbij kinderen uit
groep 6 op tijd een parcours afleggen waarbij zij 600 meter rennen, een stormbaan (met water!) afleggen en tot slot 6 banen zwemmen in het buitenbad.
In totaal deden er zo’n 188 kinderen mee, van 6 verschillende scholen uit de
gemeente: de Klipper, de Jan Campert, de Brederode Dalton, de Toermalijn, de
Pleiadenschool en de Hoeksteen. De activiteit werd afgetrapt met een enthousiast welkom door wethouder Bram Diepstraten, daarna volgde een warming
up gedaan (waar bovengenoemde gewoon aan mee deed). Vervolgens werd
er in 3 groepen gestart. De eerste kwam al na 10 minuten met blote voeten
over de finish. Halverwege kwamen er nog wat jongens met al hun kleding
en schoenen nog aan: “Dit scheelde ons veel tijd, want nu hoefde we niet te
stoppen bij de tent om onze kleding en schoenen uit te doen! Ik denk dat we
nu wel veel sneller zijn dan de rest.”
Vooral het zwem-gedeelte werd als zwaar ervaren, maar ook veel genoemd als
leukste onderdeel, zelfs boven de stormbaan!
Nadat iedereen gefinisht was kon er nog lekker vrij worden gezwommen in
het wedstrijdbad binnen. Tijdens de prijsuitreiking was er een beker voor de
snelste jongen, het snelste meisje en één voor de snelste school. Tom Slooff en
Jacky Visser gingen er met de individuele prijzen vandoor, de snelste school

Balletje slaan? Huur bij ons een baan!: 0255-567666 • sportloket@velsen.nl

was de Toermalijn, op zich logisch, want zowel Tom als Jacky zitten op deze
school, gefeliciteerd!
De individuele uitslagen zijn terug te vinden via onderstaande link. Door je
naam/startnummer in te vullen komt de tijd en de plaats naar voren. https://
results.chronotrack.com/event/results/event/event-50273

Wij zijn ook te volgen via:

