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Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf zijn
de toezichthouders zoals elk jaar
weer opnieuw in training voor het
diploma Reddend zwemmen. Want
nog maar enkele weken en de
Houtvaart gaat weer open: 27 april.
En dan zullen zij weer klaar staan om u de gelegenheid te bieden ’s
morgens vanaf 7 uur uw baantjes te trekken. Als het weer nu ook nog
een beetje meewerkt, dan is alles aanwezig om er weer een heerlijk
zwemseizoen van te maken.
Ik zelf zwem in de winter niet en ben dus blij dat het open lucht
zwemseizoen weer begint. Maar ook degenen, die ’s winters wel
doorzwemmen, zien er verlangend naar uit, dat heb ik wel begrepen. En
laten we eerlijk zijn, er gaat toch niets boven het in de open lucht ’s
morgens je baantjes trekken, zeker als dan ook de zon zich nog even
laat zien. Sentimenteel. Probeer het maar eens.
Met een kleine tweeduizend leden, waarvan er zo’n 70 actief zijn als
toezichthouder, op een andere manier met hun activiteit de Vereniging
steunen of helpen bij de activiteiten, die in samenwerking met de SRO
georganiseerd worden, zijn wij een belangrijke factor in het succesvol
voortbestaan van de Houtvaart als het laatste openluchtzwembad in
Haarlem en omgeving. Kom zwemmen en geniet er van.
****
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Vomar sponsoring
In 2013 heeft de vereniging € 1.007,70 van de Vomar gekregen. Deze
gelden zijn bij elkaar gespaard door de Vrienden, die bij de Vomar hun
inkopen doen. De Vomar maakt 0,5% van het door de Vrienden bestede
bedrag aan de Vereniging over. Wilt u ook meedoen? Het gaat als volgt:
- Vraag de gratis Klant-is-Koning kaart aan bij de Vomar.
- De kaart dient op naam te staan.
- Geef het nummer van de kaart en de naam, waaronder deze is
geregistreerd, door aan Didy Karman, tel 023-5314517 of email:
dkarman@kpnmail.nl
- Toon bij elk bezoek aan de Vomar uw klantenkaart bij de kassa.
- De Vomar betaalt dan automatisch 0,5% van het door u bestede
bedrag aan onze vereniging.
Iedereen, die aan deze sponsoring mee doet, hartelijk dank.
****

Water en nog eens water…
Mijn wieg lag aan de Waver, een zijriviertje van
de Amstel.
Daar heb ik niet leren zwemmen, want ik
woonde er slechts twee jaar tot mijn ouders
verhuisden naar de Korte Zijlweg in Overveen.
Daar woonden we dus aan de Brouwersvaart.
Ik heb er leren schaatsen en zo nu en dan
namen we ’s zomers een duik in het toen nog
heldere water.
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Water en nog eens water.
Echt zwemmen leerde ik tijdens het schoolzwemmen en later bij
Zwemclub Haarlem in het Stoops Bad.
Op vakanties zocht ik altijd water op: een meertje of een rivier.
Het water trok aan je en je wilde er altijd in.
Nu woon ik aan de Brouwerskade. Weer aan het water.
En ook ben ik al jaren Vriend van de Houtvaart.
Ik kan bijna niet wachten tot ons bad weer opengaat.
En dan weer de routine te krijgen van zo goed als dagelijks een duik in
het mooiste bad van Haarlem.
De oneindige lucht boven je hoofd en het heerlijke water overal om je
heen.
Wat wil je nog meer?
Ik zou het niet weten of het moet zijn, dat het nóg langer open is na de
zomer…
Hartelijke groet van Marlou Witzel
Ik geef de pen door aan… Ridi Klinkhamer!
****

Ik stel mezelf voor……
Als ik mag schrijven kan ik altijd hele kantjes
volpennen, maar om het voor jullie
interessant te houden zal ik kort zijn! Ik begin
met mijzelf voor te stellen. Ik ben Iris Ensing
en ik ben ergens rond de 30.
Mijn eerste ervaring met zwemmen was
weinig goeds. Ik had een gruwelijke hekel
aan het water in mijn neus, ogen, oren en
alles wat daar tussen zit, maar het naarste was voor mij ‘de haak’. ‘De
haak’ kwam altijd! Of ik nou geconcentreerd zwom of lekker om me heen
keek, altijd werd ik met ‘de haak’ rond mijn middel omhoog getrokken.
Reden genoeg om direct na mijn A, met hakken over de sloot
zwemdiploma B te halen en nooit meer te hoeven zwemmen!
Totdat ik ongeveer in dat zelfde jaar ontdekte dat sporten heel leuk was
en ik eigenlijk allerlei excuses verzon om te bewegen. Een kleine 10 jaar
later bedacht ik dat ‘s morgens vroeg zwemmen, niet alleen voor oudjes
is, en na wat bijscholing van een zwemgoeroe lag ik ook op het water in
plaats van erin.
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Na wat vergissingen kwam ik terecht op een fantastische sportopleiding
en heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt. Op dit moment werk ik als
Personal Trainer bij Achmea Health Center in Haarlem, geef ik buiten
bootcamp- en hardlooptraining en heb ik mijn eigen bedrijf
i CHOOSE PT.
Ik hoop met mijn achtergrond een aanvulling te zijn op het huidige
bestuur! Ik zie er naar uit om veel kennis te vergaren en net zo wijs te
worden als alle oudjes die ‘s morgens vroeg op het water liggen!
Tot ziens op het water, in de vergaderingen of bij de activiteiten!
Groetjes,
Iris Ensing
Activiteiten coördinator Vrienden van de Houtvaart
****

Openingsfeest

Zondag 27 april
Feestelijke opening van het zwemseizoen
2014

Zwemmarathon

Zaterdag 10 mei
Tussen 16:00 en 20:00 wordt er
gezwommen voor het goede doel: “De
Hero’s van Duchenne”

Maanlichtzwemmen

Vrijdagavond: 16 mei (gekleed), 13 juni
(gekleed), 11 juli (naar keuze), 8 augustus
(naar keuze) Vooraf inschrijven
noodzakelijk!

Dauwzwemmen

Donderdag 29 mei
Vroege duik op Hemelvaartsdag, tussen
5:00 en 8:00! Om vervolgens wakker te
worden met koffie en pannenkoeken
verzorgd door de Vrienden van de Houtvaart
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Amerikaanse Party

Zaterdag 19 juli
Na sluiting van het bad tot ongeveer 20:00
genieten de genodigden van zelf gebrachte
lekkernijen en een gezellige sfeer

Zwemvierdaagse

Dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 juni
Van 17:00-20:00 zwemt jong en oud zo veel
mogelijk baantjes voor een lintje en een
lekkere plak ontbijtkoek als beloning

Party Week Houtvaart

Maandag 11 tot en met zondag 17 augustus
Alle avonden van deze week worden
activiteiten georganiseerd voor de
Haarlemse jeugd. Van kanoën en
wedstrijdzwemmen tot waterpolo. De clinics
worden door desbetreffende verenigingen
verzorgd. Elke avond is een feestje!

Wellness en Beauty dag

Zaterdag 16 augustus
Zomerse wellness middag waar je van
14:00-16:00 kunt laten verrassen op
gebieden als gezondheid, uiterlijk,
ontspanning, sport en coaching

Vrienden ontbijt

Vrijdag 22 augustus
Tussen 7:30-9:30 genieten de Vrienden van
een gezellig ontbijt na het zwemmen.
Deelname gratis, eigen bijdrage is welkom

Slotfeest zwemmers

Zondag 31 augustus
Knallende afsluiting van het seizoen op de
laatste zwem dag van het jaar. Iedereen is
welkom en de dank is groot

Aqua Fitness

Elke zondag van 8:45 – 9:15
Even wat anders dan zwemmen. Bewegen
in het water onder leiding van een
instructrice

Zwem tips

Elke zondag van 8:30- 9:30 (vanaf 11 mei)
Meer snelheid, betere techniek of gewoon
soepeler over het water bewegen? Anke
Kranendonk is aanwezig om je hierbij te
helpen! Opgeven via:
zwemtips@houtvaart.nl
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Het boek over De Houtvaart
Medio 2013 de financiële eindbalans
opgemaakt aan de hand van de uitgaven en
de verkoopcijfers. Dit voor de eindafrekening
met de fondsen. Alle inspanning aan promotie
en distributie heeft ertoe geleid, dat er nu een
kleine 600 boeken zijn verkocht.
Dankzij de bijdragen van de SRO (sponsor),
5 fondsen, 8 adverteerders, 24 boeksupporters
én de cijfers uit verkoop kan de bijdrage van
de Vereniging beperkt blijven tot een bedrag
van € 4800, - in plaats van de gereserveerde
€ 6000, -.
De verkoop bij de boekwinkels wordt nu
afgebouwd. Ten opzichte van nieuwe
uitgaven, waaruit boekhandels hun belangrijke
inkomsten halen, is het Boek over de Houtvaart niet meer als een
`nieuwe` uitgave te kwalificeren. Het boek blijft natuurlijk waarde houden,
zo is het voor de Vereniging een prima promotieartikel op politieke
bijeenkomsten.
Voor degenen, die het boek nog niet hebben: het boek blijft verkrijgbaar
bij de Vereniging en aan de kassa van De Houtvaart. Vanaf de
voorverkoop is er een unieke verkoopaanbieding van het boek van
€ 17.50 voor € 15, -. Neem uw kans waar en neem niet alleen een duik in
het zwembad, maar ook een duik in de unieke geschiedenis van De
Houtvaart.
Foto-onderschrift: De watertemperatuur. (1957) Al vanaf 1927 “hot item”.
Hans Bakker

Gedempte Oude Gracht 27, Haarlem
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OPENINGSTIJDEN “de HOUTVAART”
De opening is op zondag 27 april 2014.
Maandag t/m Vrijdag:
07:00 uur tot 09:45 uur zwemmen voor “Vrienden van de Houtvaart”,
hiervoor is het lidmaatschap verplicht.
Tussen 09.45 en 11.00 uur is het bad dicht.
SRO: van 11.00 uur t/m 20.00 uur
Weekend en feestdagen:
Zaterdag:
07:00 tot 09:30 naturistisch zwemmen voor “Vrienden van de
Houtvaart”,
hiervoor is het lidmaatschap verplicht.
Tussen 09:30 en 10:00 uur is het bad dicht.
SRO: van 10.00 uur t/m 17.00 uur
Zondag:
07:00 tot 09:45 banen zwemmen voor “Vrienden van de Houtvaart”.
08:45 tot 09:15 uur: aquajogging/swimfit voor “Vrienden van de
Houtvaart”.
Vanaf 11 mei: zwem tips door Anke Kranendonk van 08.30 – 09.30 uur
Voor alle activiteiten is het lidmaatschap verplicht.
Tussen 09:45 en 10:00 uur is het bad dicht.
SRO: van 10.00 uur t/m 17.00 uur

VOORVERKOOP
Zoals het er nu naar uitziet start de voorverkoop 16 april in de Planeet en
het Boerhaavebad. Het is nog niet bekend wanneer de voorverkoop in
de Houtvaart plaats vindt; zie hiervoor de advertentie in de krant of op
www.sro.nl of www.houtvaart.nl

OPROEP!!!!
Vanuit de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2013 kwam het
voorstel van één van de aanwezigen om meer inbreng vanuit de leden in
de Houtvaartkoerier te plaatsen. Hierbij een oproep om uw bijdrage aan
te leveren bij penningmeester@houtvaart .nl of op te sturen naar de Jan
Bontelaan 6, 2015 EH Haarlem. De Koerier verschijnt slechts tweemaal
per jaar: in het voor- en najaar.
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HOUTVAARTKOERIER…….DIGITAAL!
De productie en verzending van de Houtvaartkoerier is duur en
milieubelastend.
Wilt u de Koerier digitaal ontvangen laat het mij weten:
Zend uw naam, postcode en huisnummer per mail aan:
penningmeester@houtvaart.nl
Bij voorbaat dank en u ontvangt voortaan de koerier per mail.

Bestuurssamenstelling/taakverdeling
Jan den Hollander

voorzitter

Olaf van der Laan

secretaris en website

Marlon Witteman

contactpersoon toezichthouders

Jos van der Geest

penningmeester
ledenadministratie
Houtvaartkoerier

Hans Bakker

politieke contacten
monumentenaspecten/cultuur

Iris Ensing

activiteiten
jeugd

contactadres: Jan Bontelaan 6, 2015 EH Haarlem, 023-5248797
email:
penningmeester@houtvaart.nl
website: www.houtvaart.nl
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