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Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

Evenementenkalender
8 november

Schoolschaatsen
www.sportloketvelsen.nl

11 november

Happy running strandloop
www.happyrunning.nl

14 november

Schooldamtoernooi
www.sportloketvelsen.nl

16 november

Drijf Inn
www.zwembadvelsen.nl

26 november

Basketbaltoernooi v.o.
www.sportloketvelsen.nl

28 november

Sportcongres Velsen
www.sportloketvelsen.nl

30 november

Discozwemmen
(thema Sinterklaas)
www.zwembadvelsen.nl

Datum Sportgala
Velsen bekend
Vrijdag 1 maart 2019 worden in het Thalia Theater
in IJmuiden de sportkampioenen in het zonnetje
gezet bij het jaarlijkse Sportgala.
De huidige sportkampioenen van afgelopen jaar
zijn te bewonderen op de Wall of Fame bij sporthal
IJmuiden Oost.
Via www.sportgalavelsen.nl kunnen sportkampioenen worden aangemeld.

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl

November 2018

Sportcongres Velsen 2018
Woensdag 28 november wordt voor de 3e keer het Sportcongres Velsen in sporthal Zeewijk in IJmuiden georganiseerd. Het
congres bestaat uit een afwisselend programma en is specifiek bedoeld voor sportverenigingen. Zij kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van workshops om hen op weg te helpen naar een (nog) sterkere sportvereniging. Daarnaast is er ruime mogelijkheid om te netwerken en de andere sportclubs te spreken. Kortom een avond om niet te missen! De volgende workshops komen
aan bod:
• Hoe verduurzaam je je sportvereniging?
• De rookvrije sportomgeving
• Het nieuwe BTW besluit en de gevolgen voor
sportverenigingen
• Creatieve sessie over: werven en behoud van leden
• Welkom op de club: gastvrijheid
• De maatschappelijke waarde van sport
De inspiratiesessie wordt verzorgd door niemand
minder dan ex-profvoetballer en voormalig technisch directeur van de KNVB, Hans van Breukelen. In de jaren ’80
en ’90 was hij Nederlands beste keeper. Won met PSV in
1988 de Europa Cup 1 en met het Nederlands elftal het
EK. In de inspiratiesessie vertelt hij over zijn ervaringen
als sporter, bestuurder en adviseur. Na afloop ontvangen alle sportverenigingen een gesigneerd boek van hem.
Deelname aan het congres is gratis. Bent u geen bestuurder of vertegenwoordiger van een sportvereniging maar wel een sportof beweegaanbieder en geïnteresseerd om ook deel te nemen? Stuur dan een mail naar: sportloket@velsen.nl of meld u aan via
www.sportcongres-velsen.nl
Het programma:
19.15 uur
Inloop met koffie, thee en versnapering
19.30 uur
Start en spoorboekje door spreekstalmeester: Gertjan Huijbens
19.35 uur
Openingswoord door wethouder sport:
Bram Diepstraten
19.40 uur
Korte toelichting nieuwe sportprojecten

20.00 uur
20:40 uur
21:00 uur
21.40 uur
22:10 uur
22:45 uur

Workshop ronde 1
Pauze met hapje en drankje
Workshop ronde 2
Inspiratiesessie Hans van Breukelen
Netwerkborrel
Afsluiting

Oproep voor verenigingen en
(bootcamp)clubs SportContrainer
Vanaf 15 oktober staat de SportContrainer op het grasveld voor sporthal Zeewijk. Het sporttoestel zal hier 4 maanden blijven staan en kan door iedereen
sportief gebruikt worden. Ben je bevoegd om sportles te geven op het gebied
van fitness, bootcamp, krachtoefeningen dan kun je via sportloket@velsen.nl
een code aanvragen om gebruik te mogen maken van het (fitness)materiaal in
de container! Schroom niet en vraag de code aan!

Drijf Inn

Baby- peuterzwemmen

Film kijken tijdens de “Drijf Inn” in zwembad de
Heerenduinen.
Vrijdag 16 november kun je samen met je vrienden
en vriendinnen dobberend op een luchtbed kijken
naar een leuke film. Het zwembad wordt deze avond
omgetoverd tot een bioscoop. Je hoeft zelf geen
luchtbed mee te nemen het zwembad heeft er voldoende (50 stuks), 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 voor je verjaardagspartijtje. Toegang € 6,10

Iedere donderdag of vrijdag kunnen (groot)ouders op een leuke en
ontspannen wijze samen met hun (klein)kind zwemmen tijdens het
baby- en peuterzwemmen in zwembad De Heerenduinen.
Met het zingen van vrolijke liedjes leren de kleintjes zich op hun gemak
te voelen in het water. Op speelse wijze leren kinderen de basistechniek
van het zwemmen en leert het zichzelf te redden in het water. Het babyen peuterzwemmen is voor kinderen vanaf 3 maanden.
De groepen zijn ingedeeld per geboortejaar. Er is nog ruimte in verschillende groepen. Kijk voor meer informatie op www.zwembadvelsen.nl
Donderdag
08.40 - 09.10 uur
09.15 - 09.45 uur
10.50 - 11.20 uur
11.25 - 11.55 uur
14.15 - 14.45 uur
14.45 - 15.15 uur
15.15- 15.45 uur

geboortejaar
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2015

Vrijdag
10.50 - 11.20 uur
11.25 - 11.55 uur
14.00 - 14.30 uur
14.30 - 15.00 uur
15.05 - 15.35 uur

geboortejaar
2018
2017
2015
2016
2018

U mag altijd een proefles mee komen doen.

Schoolschaatsen
Donderdag 8 november organiseert Sportloket Velsen een schaatsactiviteit
voor Velsense basisschoolleerlingen uit groep 6.
Inmiddels zijn er ca. 350 leerlingen die mee gaan doen, een mooi aantal.
De activiteiten bestaan uit ca. 1,5 uur ijspret in de vorm van vrijschaatsen,
schaatsles of Bavarian Curling en worden gegeven door vrijwilligers en ervaren schaatsers van diverse ijsclubs.

Meld uw vereniging/club aan!
Sportpas voor volwassenen
De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners sporten en bewegen. Begin september lanceerde we de SportpasVelsen brochure
voor de jeugd. In december komt er nu ook een brochure voor de volwassenen en senioren. Het doel van deze brochure is om de inwoners dichtbij huis
op een snelle en gemakkelijke manier kennis te laten maken met sport- en
beweegactiviteiten. Door deel te nemen aan de verschillende activiteiten
kunnen inwoners ontdekken welke sport uiteindelijk het beste bij hen past.
Veel sportverenigingen uit Velsen doen al mee. Wilt u ook met uw aanbod een
pagina in de brochure vullen? Stuur dan vóór 8 november een mail met uw
contactgegevens naar sportloket@velsen.nl, we nemen z.s.m. contact met u
op! Op naar een nóg vitaler Velsen!

Toernooi organiseren? Huur eens een sporthal: 0255-567666 • sportloket@velsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:

