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Evenementenkalender

Weg met die vakantie kilo’s

1 september

Sporthal Zeewijk in Beweging
www.sportloketvelsen.nl

In zwembad De Heerenduinen is het
aquasportseizoen weer van start gegaan.

8 september

Pierloop Velsen
www.pierloop.nl

20 september Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl
28 september Markt Thuis in de Toekomst
www.marktthuisindetoekomst.nl
5 oktober

IJmuiden Kust Trail
www.mudsweattrails.nl

Week van de Alzheimer
Zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag
met als thema ‘samen bewegen’. De week ervoor
vinden er in de gemeente verschillende activiteiten
plaats met als doel meer aandacht voor Alzheimer. Buurtsportcoach Annelies Visser organiseert
in samenwerking met ontmoetingscentrum De
Zeestroom een wandelactiviteit voor kwetsbare
ouderen met een haperend brein. Vanaf De Zeestroom wordt er een wandeling naar zwembad De
Heerenduinen gemaakt waar vervolgens ‘Vergeet
Mij Nietje’ zaadjes worden gezaaid.

Schoolsportkalender
2019-2020

September 2019

- Aquajoggen - Aquarobic en Aquarobic 55+
- Aquabootcamp - Aquagym 55+ - Aquavaria - Trimfit
Voor meer informatie www.zwembadvelsen.nl

Bewegen op het schoolplein

De nieuwe Sportgids is uit!

In het schooljaar 2019-2020
start SportSupport met een
nieuwe activiteit:
Bewegen op het schoolplein

Begin september zal de nieuwe
Sportgids Velsen op alle basisscholen
in Velsen worden uitgereikt.

Bewegen op het schoolplein
is een naschoolse activiteit
voor kinderen uit groep 3 t/m
6 van verschillende scholen
in IJmuiden. Leuke spelletjes
zoals stoepranden, touwtje springen, tikkertje, verstoppertje, maar ook bekende
sporten zoals voetbal en basketbal worden op een speelse manier aangeboden.
Gemeente Velsen en SportSupport willen op deze manier kinderen uit de wijk
stimuleren meer buiten te spelen in een veilige en vertrouwde omgeving.
Buurtsportcoach Jerry van Akkeren gaat op maandagmiddag, direct na schooltijd
deze bekende sport- en spelactiviteiten organiseren op het schoolplein. Ga naar
de website www.sportpasvelsen.nl om aan te melden of te kijken waar en wanneer de activiteiten worden georganiseerd.

Pierloop – scholenloop!
Zondag 8 september 2019 organiseert de Pierloop Velsen een scholenloop met
een jeugdloop van 2,4 km (t/m groep 8) en een guppenloop van 850 meter
(t/m 8 jaar). Dit jaar start de Pierloop bij het Apollohotel aan de Seaport Beach in
IJmuiden. Nieuw is dat er rondom de startlocatie veel activiteiten voor kinderen
worden georganiseerd. De start is vanaf 10.30 uur met daarvoor een muzikale
warming-up.
Alle basisscholen uit de gemeente Velsen kunnen aan deze loop meedoen.
De inschrijving is inmiddels gestart.
Kijk voor meer informatie op www.sportpasvelsen.nl

De nieuwe Schoolsportkalender 2019-2020 is voor
de zomervakantie naar alle scholen in de gemeente
Velsen verstuurd.
Op deze manier worden ze op de hoogte gebracht
van het aanbod van schoolsportactiviteiten waarvoor elke school zich kan inschrijven.
Informatie over, inschrijvingen, spelregels,
speelschema’s zijn te vinden via de website www.
sportpasvelsen.nl

Alweer voor het tweede jaar is er heel
veel sportaanbod te vinden in deze
vernieuwde brochure. De Sportgids is
bedoeld om de kinderen tot en met
groep acht kennis te laten maken met
verschillende sporten.
Diverse sportverenigingen bieden een
diversiteit van kennismakingslessen
aan. De gids is rijk gevuld met sporten
zoals o.a. atletiek, judo, klimmen, krav
maga, dansen en fietscrossen.
Verder staat er informatie in over leuke
buitenschoolse sportactiviteiten zoals
Sportmix en de Schoolsportkalender.
De Sportmix wordt in bijna elke wijk of
dorp gegeven en kost € 1, - tot € 3, - per keer.
Inschrijven voor een sportactiviteit gaat via de website www.sportpasvelsen.nl

Markt Thuis in de Toekomst
Velsen 2019
Zaterdag 28 september wordt van 11.00-16.00 uur voor de eerste keer de “Markt
Thuis in de Toekomst Velsen” georganiseerd.
De gemeente stimuleert inwoners om langer zelfstandig te blijven wonen, maar
weten inwoners wel wat er allemaal nodig en mogelijk is om langer zelfstandig te
kunnen blijven wonen?
Sportloket Velsen zal ook aanwezig zijn op deze markt. Bezoek onze kraam in de
Burgerzaal van het Stadhuis.
Kijk voor meer informatie op www.marktthuisindetoekomst.nl

Online sportaccommodatie huren
Het sportseizoen is weer begonnen. Huur bij ons online heel eenvoudig een
gymzaal, sporthal, tennisbaan, hobby-/vergaderruimte.
Ga naar www.sportloketvelsen.nl en bekijk de beschikbaarheid van een sporthal
of gymzaal, reserveer online en betaal direct per iDEAL. De sleutel is tegen een
borg van € 15, - af te halen in Sporthal IJmuiden-Oost. Voor het afhalen en retourneren kunt u een afspraak maken met onze accommodatiebeheerder.
Hoe kan een reservering worden gemaakt?
• Ga naar: www.sportloketvelsen.nl
• Kies de button: online reserveren
• Klik een accommodatie aan en kies de gewenste datum en het tijdstip
• Klik op reserveren: log in met je account of registreer je account wanneer je er
nog geen hebt.

Schrijf je in voor de IJmuiden Kust Trail
Zaterdag 5 oktober start de derde editie van de IJmuiden Kust Trail bij zwembad De
Heerenduinen.
Op het programma staan trails van 3 afstanden: 15 – 20 of 30 km die allemaal over
de paden van het prachtige Nationaal Park Kennemerland gaan.
De IJmuiden Kust Trail is een samenwerking van terreinbeheerder Natuurmonumenten en organisator MudSweatTrails, waarbij nauw wordt samengewerkt met
zwembad De Heerenduinen, dat als start-en finishlocatie dient.
Door de ligging aan de duinen en de mogelijkheid voor deelnemers om na afloop
te zwemmen is het zwembad een uitstekende uitvalsbasis voor deze Trails. De
routes zijn een afwisseling van strand, duinpannen, duinmeren, de klimmen (Brederdodeberg) en mooie singletracks die het Nationaal Park Zuid Kennemerland rijk
is, vergezichten en doorgangen door bunkers in het duingebied.
De inschrijving is inmiddels van start.
Kijk voor meer informatie op www.mudsweattrails.nl/ijmuiden_kust_trail

Balletje slaan? Huur bij ons een baan!: 0255-567666 • sportloket@velsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:

