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Het schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen in de gemeente Velsen wordt 
dit schooljaar gespeeld van 18 maart tot en met 18 april. De organisatie is in 
handen van de heer Verwoort en mevrouw Van Ombergen in samenwerking 
met Sportloket Velsen. De wedstrijden worden gespeeld op sportpark Schoo-
nenberg bij VV IJmuiden. De finales worden donderdag 18 april gespeeld op 
het hoofdveld van SC Telstar op sportpark Schoonenberg.  Scholen kunnen 
zich inschrijven voor dit evenement op woensdag 13 februari 2018 tussen 14.00 
en 17.00 uur in de kantine van Sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 6, 1971 
HN IJmuiden,0255-517821. Let op! Inschrijven gaat niet meer via de post of per 
email. 

11 februari  Zaalhockeytoernooi VO
  Het Polderhuis Velserbroek

11 t/m 15 februari Zwem5Kamp
  www.zwembadvelsen.nl

16 t/m 24 februari Piratenschip hindernisbaan 
  www.zwembadvelsen.nl

19 februari  Sportinstuif Velserbroek
  www.jeugdsportpasvelsen.nl

24 februari  Scholenbasketbaltoernooi
  Sporthal IJmuiden-Oost

1 maart  Discozwemmen
  www.zwembadvelsen.nl

SportContrainer

Vrijdag 15 februari zal de SportContrainer ver-
plaatst worden naar de 3e locatie in Velsen, nabij 
zwembad De Heerenduinen in IJmuiden. 
Een SportContrainer is een uitklapbare zeecon-
tainer, een kruising tussen een sporttoestel en 
een buitensportaccommodatie. Hierop kun je 
eindeloos veel sportactiviteiten uitoefenen: denk 
aan bootcamp, crossfit, outdoor fitness, obstacle 
runs en survival.

De SportContrainer is vrij toegankelijk en kan door 
iedereen worden gebruikt. Sportaanbieders en 
vakleerkrachten uit het onderwijs kunnen een 
code bij Sportloket Velsen aanvragen om speci-
fiek trainingsmaterialen uit de SportContrainer te 
gebruiken.

Medewerkers voor zwembad 
De Heerenduinen gezocht! 

Schoolvoetbaltoernooi

Tennisbaan Velserbeek
Uurtje tennissen?
Dat kan op tennispark Velserbeek. Het tennispark beschikt over 2 prachtig 
gelegen gravelbanen inclusief kleedruimten met douche. De banen zijn van 1 
april tot 1 oktober te huur. 

De prijs is laag, vanaf € 14,00 per uur per baan kunt u al gezellig met z’n tweeën 
of vieren tennissen. Kosten voor een geheel seizoen bedragen € 207,- per uur. 
Wenst u voor 09:00 uur gebruik te maken van de baan dan krijgt u het dal tarief 
van € 103,50 toegewezen.
Heeft u interesse in het huren van een baan op tennispark Velserbeek? Neem 
dan contact op met Sportloket Velsen tel: 0255-567666 of mail naar: sportlo-
ket@velsen.nl

Het multifunctionele zwembad in IJmuiden zoekt ‘mensen die wel van 
een sprong in het diepe houden’.
Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar Toezichthouders/ Zwemin-
structeurs voor zowel de binnen- als buitenbaden.
Het betreft flexibele werktijden dus je moet bereid zijn om overdag, in de 
avond en (soms) gedurende het weekend te werken. 
Ben je in bezit van een Lifeguard-, zweminstructie- en/of een BHV/EHBO 
diploma dan is dat mooi meegenomen. Zo niet, dan bieden wij alle facili-
teiten om je hier voor op te leiden, ook tot (allround-) zweminstructeur.
Heb je affiniteit met zwemmen en beschik je over een goede zwemvaar-
digheid, neem dan contact op met: Minne Dolstra (bedrijfsleider zwem-
bad); tel. 0255 531888 of MDolstra@velsen.nl . Wij bieden uitstekende 
arbeidsvoorwaarden.

Schrijf je in voor de 
Sportinstuif
Dinsdag 19 februari, in de voorjaarsvakantie, 
organiseren de buurtsportcoaches weer een 
sportinstuif in Het Polderhuis. Tijdens deze 
sportieve dag kunnen kinderen kennisma-
ken met verschillende sporten verzorgd door 
verenigingen uit Velsen zoals o.a. tennis en krav 
maga. Het ochtendprogramma voor de groepen 
1 t/m 4 is van 10:00-12:00 uur. Het middagpro-
gramma voor groep 5 t/m 8 is van 13:00-15:00 
uur. Deelnemen aan de Sportinstuif kost € 2,- en 
inschrijven kan via sportpasvelsen.nl. 

Sportbrochure Velsen: 
nu ook voor volwassenen
Gemeente Velsen beschikt naast de jeugdsportpas nu ook over een sportbro-
chure voor volwassenen. Op de Gezondheidsbeurs Velsen reikte wethouder 
Marianne Steijn op 27 januari om jl. de eerste brochure uit aan Yvonne van 
Vliet en Els Ulehake. Deze twee ‘echte IJmuidenaren’ zijn sinds vele jaren actief 
als vrijwilliger bij Stichting Welzijn Velsen en ambassadeurs om inwoners te 
adviseren naar beweegactiviteiten. 

Inwoners kunnen kiezen uit 42 verschillende beweegactiviteiten. Naast het 
huidige aanbod staan er ook nieuwe activiteiten in de brochure. Van tennis tot 
yoga en van buiten lopen tot zwemmen. De aanbieders leveren een gevari-
eerd aanbod, waaraan ook welzijns- en zorgaanbieders deelnemen. Een inwo-
ner kan bijvoorbeeld aan het revalideren zijn, waarbij goede en deskundige 
begeleiding is vereist. Een zorgaanbieder biedt hierbij de gewenste activiteit. 
Bij de meeste aanbieders kun je op elk moment starten en tegen een kleine 
vergoeding een paar keer meedoen. Daarnaast is het mogelijk dat sportaan-
bieders, samen met Sportloket Velsen, het hele jaar door nieuwe activiteiten 
toevoegen op www.sportpasvelsen.nl. Dit jaar brengen meerdere samenwer-
kingspartners de pas onder de aandacht. Zoals de professionals van het sociaal 
wijkteam en de buurtsportcoaches van Stichting Welzijn Velsen.

Medewerkers voor zwembad De Heerenduinen gezocht! 
Het multfunctonele zwembad in IJmuiden zoekt ‘mensen die wel van een sprong in het diepe houden’.

Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar Toezichthouders/ Zweminstructeurs voor zowel de binnen- 

als buitenbaden.

Het betref fexibele werktjden dus je moet bereid zijn om overdag, in de avond en (soms) gedurende 

het weekend te werken. 

Ben je in bezit van een Lifeguard-, zweminstructe- en/of een BHV/EHBO diploma dan is dat mooi 

meegenomen. Zo niet, dan bieden wij alle faciliteiten om je hier voor op te leiden, ook tot (allround-) 

zweminstructeur.

Heb je afniteit met zwemmen en beschik je over een goede zwemvaardigheid, neem dan contact op 

met: Minne Dolstra (bedrijfsleider zwembad); tel. 0255 531888 of MDolstra@velsen.nl . Wij bieden 

uitstekende arbeidsvoorwaarden.

 

Piratenschip in zwembad De Heerenduinen
In de voorjaarsvakante van 16 februari t/m 24 februari 2019 is er weer extra recreatef zwemmen in 

zwembad De Heerenduinen.

                                              Recreatebad                                Wedstrijdbad                       

Maandag 18-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Dinsdag 19-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Woensdag 20-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Donderdag 21-12 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Vrijdag 22-12 10.00-16.30 uur 10.00-14.00 uur

 Alle doelgroepen zijn ongewijzigd.

 Maandag 18 februari 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen. 

De andere reguliere openingstjden op maandag blijven van kracht.

 Zwemlessen op woensdag 23 en vrijdag 25 februari 2019 zullen aangepast worden 

aangeboden.

 Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstjden.

Piratenschip in zwembad 
De Heerenduinen

In de voorjaarsvakantie van 16 februari t/m 24 februari 2019 is er weer extra 
recreatief zwemmen in zwembad De Heerenduinen.

• Alle doelgroepen zijn ongewijzigd.
• Maandag 18 februari 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur 

te vervallen. 
• De andere reguliere openingstijden op maandag blijven van kracht.
• Zwemlessen op woensdag 23 en vrijdag 25 februari 2019 zullen aan-

gepast worden aangeboden.
• Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstijden.
• Zaterdag en zondag zijn we geopend zoals gebruikelijk.

Kijk voor de actuele openingstijden op www.zwembadvelsen.nl
 Van zaterdag 16 februari t/m donderdag 21 februari 2019 ligt dit te gekke 
piratenschip in het wedstrijdbad.

De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners zich vitaal 
voelen en plezier beleven aan bewegen. Voldoende bewegen helpt bij een vitale 
levenswijze. Het draagt bij aan het motto van het Sportloket Velsen: Velsen 
volop in beweging!

Van zaterdag 16 februari t/m donderdag 21 februari 2019 ligt dit te gekke piraten-
schip in het wedstrijdbad.


