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Evenementenkalender

Tijdens de herfstvakantie van 20 t/m 28 oktober 
ligt deze spannende avonturenbaan in het 
wedstrijdbad van zwembad De Heerenduinen. 
Kijk voor de openingstijden op www.zwembad-
velsen.nl
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SportContrainer vanaf 15 oktober bij sporthal Zeewijk!
Maandag 15 oktober zal de SportContrainer verplaatst worden van 
Velsen-Noord naar het grasveld voor Sporthal  Zeewijk. Het sport-
toestel zal daar 4 maanden blijven staan om sportief te kunnen worden 
gebruikt. Onlangs zijn er twee trainingen opgesteld en op de Sport-
Contrainer geplaatst! Genoeg inspiratie voor een intensieve training. 

Verenigingen en (bootcamp)clubs kunnen zich bij Sportloket Velsen 
aanmelden om gebruik te mogen maken van het (fitness) materiaal in 
de SportContrainer via sportloket@velsen.nl of 0255-567666.

Dus kom in beweging en leef je uit! 

Mega SportMix in 
Sporthal Zeewijk
Maandag 22 oktober, tijdens de herfstvakantie, 
organiseren de buurtsportcoaches weer een Mega 
SportMix in Sporthal Zeewijk! Deze editie heeft 
een “Glow in the Dark” thema, dit betekent een 
donkere zaal, lichtgevende lijnen en materialen en 
volop sporten! 

We starten de dag om 10:00 uur met groep 1 t/m 
4, die tot 12:00 uur kunnen sporten en bewegen, 
van 13:00-15:00 uur is groep 5 t/m 8 welkom. In de 
tussentijd zullen sommige onderdelen omge-
bouwd of vervangen worden door passende 
activiteiten voor oudere kinderen.

Onderdelen die aan bod zullen komen zijn team-
sporten, airhockey, hobbel bobbel baan en nog 
veel meer! Fruit en water met een smaakje (fruit-
water)is inbegrepen, zodat de kinderen genoeg 
energie hebben om lekker te sporten en spelen. 

Deelname € 3,- per kind. Opgeven gaat via sport-
pasvelsen.nl en betalen via iDeal. Schrijf snel in! 
Vol=Vol! (Foto: Ton van Steijn)

Zigzag hindernisbaan 
in het water

Vrijdag 26 oktober viert zwembad De Heerenduinen voor de 13e keer 
Halloween. Van 18:30-21:30 uur zijn kinderen t/m 14 jaar van harte 
welkom om te komen griezelen. De medewerkers dragen kostuums en 
het zwembad is compleet in Halloweensfeer omgetoverd.
De voorverkoop start halverwege oktober, houd hiervoor onze web-
site in de gaten.

Doe ook mee aan de kleurwedstrijd en win een te gekke prijs. De 
kleurplaten liggen vanaf 15 oktober bij de receptie van het zwembad. 
Of download een kleurplaat via onze website www.zwembadvelsen.nl

De winnaars van de kleurwedstrijd worden tijdens het Halloween van 
26 oktober bekend gemaakt. Er zijn 5 leeftijdscategorieën 3-4 jaar, 5-6 
jaar, 7-8 jaar, 9-14 jaar, dus iedereen maakt een eerlijke kans.

Zwemmen in kostuum is toegestaan. Kaarten € 10,50 per stuk. 
Kinderen zonder zwemdiploma en kinderen tot 8 jaar hebben alleen 
toegang onder begeleiding van een (betalende)volwassene.

Woensdag 28 november wordt voor de derde keer het Sportcongres Velsen 
georganiseerd. Tijdens dit evenement kunnen sportverenigingen uit Velsen 
kiezen uit een gevarieerd aanbod van workshops om de vereniging op weg te 
helpen naar een (nog) sterkere sportvereniging. Dit jaar zal tevens een speciale 
inspiratiesessie worden verzorgd door niemand minder dan ex-profvoetballer en 
voormalig technisch directeur van de KNVB, Hans van Breukelen. Zet woensdag 
28 november dus in je agenda!

12 oktober  Drijf Inn
 www.zwembadvelsen.nl

13 en 14 okt Strong Viking Obstacle Run
 Spaarnwoude nabij Snowplanet

20 t/m 28 okt Zigzag hindernisbaan
 www.zwembadvelsen.nl

22 oktober Mega SportMix Sporthal Zeewijk
                                   www.sportpasvelsen.nl

24 oktober   Schoolvolleybaltoernooi
 Sporthal Zeewijk

26 oktober  Halloween
 www.zwembadvelsen.nl

27 oktober Schoolkorfbaltoernooi 
 Sporthal Zeewijk

Jacintha van der 
Klugt - Buurtsport-
coach  Driehuis, 
Santpoort en 
Velserbroek

- Sportmix Velserbroek, 
maandag 15:00 - 16:00 uur

 Locatie: de Weid, 
 Velserbroek
- Sportmix Velserbroek, 
 donderdag 15:00 - 16:00 uur
 Locatie: de Springplank, 

Velserbroek

Jerry van Akkeren - 
Buurtsportcoach 
IJmuiden (Oost) + GIDS

Jerry van Akkeren, het andere 
gezicht in IJmuiden. Hij geeft 
o.a. de bewegingslessen voor 
het project ‘Gezond en wel in 
Zee- en Duinwijk’.

- Sportmix IJmuiden, 
 maandag 15:00 - 16:30 uur
   Locatie: Willemsbeekzaal
- Mega Sportmix, dinsdag 30 

april 2019
   Locatie: Sporthal 
 IJmuiden-Oost   

Yoran Wezepoel - 
Buurtsportcoach 
Velsen-Noord

Yoran Wezepoel, 
de gymleerkracht op 
basisschool De Plataan in 
Velsen-Noord!
Hij kent alle kinderen en is 
daar het sportgezicht.

- Sportmix Velsen-Noord, 
donderdag 14:30 - 15:30 uur

   Locatie: Wijckeroogzaal, 
Velsen - Noord

Sinds september werken deze drie nieuwe buurtsportcoaches voor de 
gemeente Velsen. De buurtsportcoaches ondersteunen de jeugd elk in hun 
eigen dorpskern om lekker te bewegen en een gezonde leefstijl te stimuleren.

Zij organiseren o.a. de bekende SportMixen en SportInstuiven, maar ook de 
Dubbel6kampen en de koningsspelen. Tevens zijn ze actief bij verschillende 
scholen waar ze het activiteitenaanbod organiseren. Daarnaast ondersteunen
zij sportverenigingen, scholen en kinderdagverblijven en andere organisaties
op weg richting een gezonde en actieve leefstijl. 

Ga naar onze website www.sportloketvelsen.nl waar Jacintha, Jerry en Yoran 
zich uitgebreid aan u voorstellen.

Nieuwe buurtsportcoaches 


