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Even voorstellen: Annelies Visser
Per 1 april ben ik gestart 
als Buurtsportcoach 
zwembad. In mijn nieuwe 
functie binnen Sportlo-
ket Velsen zorg ik voor 
intensivering van ‘de 
gang naar het zwembad’ 
door inwoners uit de 
buurt, wijk en gemeente. 
Mijn belangrijkste doel 
is om iedereen te laten 
deelnemen aan een 
voor hem/haar pas-
sende beweegactiviteit 
in het zwembad, bij de 
verenigingen of andere 
aanbieders. 

Ik ga actief op zoek naar 
mogelijke samenwerkin-
gen en zal verbindingen 
gaan leggen tussen 
diverse sectoren. Binnen 
de sector sport onder-
steun en versterk ik de 
zwemverenigingen en 
organisaties en stimuleer 

hen tot het invullen, dan wel uitbreiden van een brede(re) maatschap-
pelijke rol. 

Mijn plan is om een aanbod te creëren dat aansluit bij de wensen en 
behoeften van de inwoners van Velsen. Dit kan zijn een Open dag of 
inloopochtenden voor verschillende doelgroepen.

Mocht je ideeën/tips hebben of een gewoon een keer willen kennisma-
ken schroom dan niet om contact met mij op te nemen. 

Buurtsportcoachzwembad@velsen.nl / 0636219375 

Sportcafé 2.Nol
De horeca van sporthal IJmuiden-Oost krijgt een nieuwe exploitant. 
Joke Schol heeft met heel veel plezier bijna 9 jaar Sportcafé Oost
geëxploiteerd, maar recentelijk heeft ze aangegeven haar 
werkzaamheden anders in te willen vullen. Vrijwel direct daarna 
zijn wij benaderd door Arnold (Nol)van Hooff, de huidige 
beheerder van Sportcafé Nol in sporthal Zeewijk, om het van Joke 
over te nemen. Per 1 mei a.s. zal Nol de nieuwe gastheer zal zijn 
voor alle bezoekers van Sportcafé 2.Nol. Wij wensen Nol en zijn 
medewerkers veel succes met deze prachtige locatie.

Binnenkort gaat het buitenbad van zwembad De 
Heerenduinen weer open. De onderhoudsploeg 
van het zwembad is druk bezig om het bad en de 
speelweide in gereedheid te brengen. Zo worden 
de tegels, indien nodig vervangen, de baden ge-
schrobd (met biologische schoonmaakproducten) , 
de kinderspeeltoestellen nagekeken etc.

Het hele zwembad wordt vanaf de opening 
rookvrij. Dit houdt in dat er bij de ingang en op de 
ligweide niet meer gerookt mag worden.  Iedereen 
moet in een veilige en gezonde omgeving kunnen 
zwemmen. We willen het goede voorbeeld geven 
en daarom steunen wij een Rookvrije Generatie. 

Bezoekers worden geattendeerd door middel van 
stoeptegels, stickers, borden en vlaggen die zicht-
baar bij de ingang en op andere plekken worden 
gehangen. 

Rookvrij zwembad 
De Heerenduinen

In de schoolvakantie van 20 april t/m 5 mei is 
zwembad De Heerenduinen extra geopend voor 
recreatief zwemmen. Kijk voor de actuele tijden 
op www.zwembadvelsen.nl. Vanaf zondag 28 
april t/m donderdag 02 mei ligt er een Nijlpaard 
hindernisbaan in het wedstrijdbad.

Meivakantie zwembad 
De Heerenduinen

7 april   Duin en Kruid Lenteloop
  www.duinenkruidlenteloop.nl

12 april       Koningsspelen Strand IJmuiden
 Sportpark Groeneveen

12 april Drijf Inn
                      www.zwembadvelsen.nl

15 april         Badmodeverkoop
 www.zwembadvelsen.nl

18 april Finale schoolvoetbaltoernooi
 Rabobank Ijmond Stadion

28 april  Nijlpaard in zwembad
t/m 2 mei www.zwembadvelsen.nl

30 april MegaSportMix
 Sporthal IJmuiden-Oost

Film kijken tijdens de “Drijf Inn” in zwembad de Heerenduinen.
Vrijdag 12 april kun je samen met je vrienden en vriendinnen dobberend 
op een luchtbed kijken naar de film Zootropolis. Het zwembad wordt deze 
avond omgetoverd tot een bioscoop. Dit keer is de “Drijf Inn” nog leuker. Het 
videoscherm is net als op onderstaande foto naar beneden gehaald en er zijn 
extra geluidsboxen. Je hoeft zelf geen luchtbed mee te nemen het zwembad 
heeft er voldoende maar wil je op een eigen luchtbed film kijken dan mag dat 
natuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.00 t/m 21.00 uur en wordt georganiseerd voor kinderen 
6 t/m 14 jaar.
Ook leuk om je verjaardagspartijtje te vieren! Toegang € 6,10

Drijf-Inn nu nog leuker

Vrijdag 12 april vinden voor de zevende keer de Koningsspelen plaats. De 
Koningsspelen zijn een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest waaraan 
kinderen uit de gemeente Velsen kunnen deelnemen. Onder begeleiding van 
Buurtsportcoaches, sportkunde studenten van InHolland en leerlingen van 
het Vellesan College zullen er ruim 1100 kinderen van acht basisscholen actief 
zijn op het IJmuiderstrand en op Sportpark Groeneveen. Na de traditionele 
Koningsdans gaan de leerlingen lekker bewegen, uitwaaien en samenwerken. 
Het wordt vast weer een fantastische dag. Kom gerust langs om de kinderen aan 
te moedigen. De Koningsspelen vinden plaats van 09.30-12.30 uur op het strand 
van IJmuiden aan Zee en Sportpark Groeneveen: atletiek (AV Suomi) en tennis 
(LTC Groeneveen).

Koningsspelen

Sportloket Velsen heeft recent alle vaste gebruikers van de gemeentelijke 
sportaccommodaties een aanvraagformulier voor het nieuwe seizoen verzon-
den. Begin mei worden de roosters opgesteld. Heeft u interesse in het huren van 
een sportaccommodatie voor een geheel seizoen? Neem dan contact op met 
Sportloket Velsen 0255-567666. Incidenteel een keer een sportaccommodatie 
reserveren? Dit regelt u eenvoudig online via onze website.

Verhuur sportaccommodaties 

Dinsdag 30 april 2019 vindt in 
sporthal IJmuiden-Oost de 
MegaSportmix plaats. Kinderen uit de 
gemeente Velsen kunnen dan weer 
sporten met de Buurtsportcoaches!
Er worden allerlei leuke sport-
onderdelen neergezet zoals: levend 
airhockey en sjoelen, tennis, hockey, 
turnen en nog veel meer. Kinderen 
van de groepen 1 t/m 3 zijn welkom 
van 10:00-12:00 uur, kinderen van de 
groepen 4 t/m 8 zijn welkom tussen 
13:00 en 15:00 uur. 
Kosten: € 2,50 
Inschrijven kan via: 
www.sportpasvelsen.nl

Mega SportMix: levend 
airhockey en sjoelen


