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Samenwerking SportConnection
Sportgala Velsen kent een mooie, 30 jarige historie waarin we vele sport-
kampioenen hebben gehuldigd. Naar aanleiding van veranderingen in de 
organisatie hebben we een nieuw team samengesteld.

We zijn trots dat SportConnection ons gaat ondersteunen bij de realisatie 
van Sportgala Velsen 2020.

SportConnection is een veelzijdig evenementenbureau uit Haarlem 
onder leiding van Jan van der Meulen en Renée Faber. Jarenlange erva-
ring en expertise staan garant voor de kwaliteit en deskundigheid van 
SportConnection. 

Binnenkort worden de eerste afspraken gemaakt over onder andere de 
invulling van de programmering. We kijken uit naar deze samenwerking 
en streven er naar om weer een mooi en vernieuwd evenement neer te 
zetten waar we als sportieve gemeente trots op kunnen zijn.

Moeders kunnen zondag 12 mei (Moederdag) gratis 
zwemmen in zwembad De Heerenduinen. Een moeder 
die zich met haar 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.

Om moeders extra te verwennen mogen zij ook nog 
een keuze maken voor een gratis proefles aquasporten 
of baby- peuterzwemmen, maak hiervoor gelijk een 
afspraak bij de kraam in de hal van het zwembad.

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

Woensdag 24 april heeft wethouder Bram Diepstraten bij de entrees van  
het gemeentehuis, Sporthal IJmuiden-Oost en zwembad De Heerenduinen 
de vlag gehesen om aan te geven dat deze entrees, inclusief de ligweide 
van het zwembad, vanaf 1 mei rookvrij zijn.

Het zwembad, alle sporthallen en het gemeentehuis 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 het gemeentehuis, 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.

Entrees gemeentehuis, sporthal 
en zwembad vanaf 1 mei rookvrij

Sportloket Velsen is momenteel druk bezig om alle 
vaste verhuur van de gemeentelijke sporthallen en 
gymzalen in te roosteren voor komend seizoen. 

Heeft u interesse in het huren van een 
sportaccommodatie voor een geheel seizoen? 
Neem dan contact op met Sportloket Velsen 0255 
567666 of kijk op www.sportloketvelsen.nl

4/5 mei  Bevrijdingsloop
                www.avsuomi.nl

12 mei     79ste Krinkels Pim Mulierloop
  www.pimmulierloop.nl

12 mei Moederdagactie
 www.zwembadvelsen.nl

11 en 12 mei Strong Viking Obstacle Run 
  www.strongviking.com

19 mei  Vissenloop
                  www.vissenloopijmuiden.nl

23 mei Schooltriatlon
              www.sportloketvelsen.nl

24 mei Beachparty
                     www.zwembadvelsen.nl

28 mei Schoolpeanutbaltoernooi
                   www.sportloketvelsen.nl

Vrijdag 24 mei wordt het discoseizoen van zwembad De Heerenduinen 
traditiegetrouw afgesloten met de Beachparty. Tijdens de Beachparty is het 
recreatiebad en het buitenbad tussen 18.00-21.00 uur open en verzorgt de 
DJ zowel binnen als buiten de muziek. Net als vorig jaar wordt er weer groots 
uitgepakt. Wat we gaan organiseren is nog een verrassing, hou hiervoor www.
zwembadvelsen.nl in de gaten.

De Beachparty is voor jeugd t/m 14 jaar.
Tarief € 6,20

Beachparty in De Heerenduinen

Zaterdag 29 en zondag 30 juni staat Sportloket Velsen met de SportContrainer 
op het Havenfestival. Voor deze dagen zijn we op zoek naar enthousiaste 
sporters/bootcampers die hier een dagdeel actief op willen zijn. 

Lijkt het je om leuk om een demonstratie te geven en tevens reclame te maken 
voor je sportschool/club of vereniging, stuur dan een mail naar sportloket@
velsen.nl.

Individuele sporters zijn ook welkom.

Bootcampers gezocht 
voor Havenfestival

Winnaars toegevoegd 
aan Wall of Fame

Verhuur sport-
accommodaties

Foto: Reinder Weidijk

Afgelopen week zijn de winnaars van het Sportgala 
Velsen 2019 toegevoegd aan de Wall of Fame.

Sinds vorig jaar hangen aan de buitengevel van 
sporthal IJmuiden-Oost 6 banieren. Op deze Wall 
of Fame staan de afbeeldingen van topsporters uit 
Velsen waar we trots op zijn. De sporters zijn Ne-
derlands kampioen, Europees kampioen of winnaar 
van een Olympische medaille. Een bijzondere muur 
die geldt als eerbetoon aan onze sportkampioenen 
uit Velsen.

Tijdens ons jaarlijkse sportgala in het prachtige 
Thalia Theater zijn deze sportkampioenen bekend 
gemaakt.  De banieren zullen gedurende één jaar 
zichtbaar zijn aan de gevel van sporthal IJmuiden-
Oost. De Wall of Fame wordt jaarlijks vernieuwd 
met iconische Velsense topsporters die hun prijzen 
hebben gewonnen op een NK, EK, WK of Olympi-
sche Spelen of een grote rol hebben gespeeld in de 
sportwereld.

Gratis zwemmen en aquasporten voor moeders


