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Van de voorzitter
We hebben een heel goed seizoen
achter de rug. Veel redelijk tot goed
weer, veel redelijk tot goed zwemweer dus. Alleen in augustus leek
het er een paar weken op of de
herfst al aangebroken was, maar
gelukkig werd het eind van de maand weer beter en konden we ook echt
genieten van de twee extra weken.
Dat zien we dan ook terug in de aantallen mensen, die tijdens de
Vriendenuren zijn komen zwemmen. Nog nooit zijn dat er zo veel
geweest: ruim 15300! Dat is ook weer 10% meer dan vorig jaar toen we
ook al zo veel bezoekers hadden. De seizoencijfers van de SRO ken ik
niet, die zullen ook niet slecht zijn, maar hun experiment het seizoen ook
buiten de Vriendenuren enige uren per dag open te blijven is geslaagd,
het heeft voldoende extra bezoekers opgeleverd.
En tenslotte bezochten ook meer mensen dan ooit de Houtvaart met de
Open monumentendagen. Het zwembad doet het goed!
Belangrijk is ook, dat zich veel nieuwe leden hebben aangemeld.
En belangrijk is ook, dat zich weer nieuwe vrijwilligers / toezichthouders
hebben aangemeld. Ooit was de Houtvaart een bedreigd zwembad en
zo is de Vereniging ontstaan. En de beste manier om te voorkomen dat
die dreiging tot sluiting ooit weer terug komt is er voor te zorgen dat de
Houtvaart een groeiend en bloeiend zwembad is. Wij als ‘Vrienden van
de Houtvaart’ staan daar voor en onze vrijwilligers zijn degenen, die het
met zijn allen daadwerkelijk doen. Dank daarvoor, heel veel dank!
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Bent u nog geen vrijwilliger? Overweeg het eens. De benodigde
opleidingen – EHBO en reddend zwemmen worden verzorgd, de tijd is te
overzien. En het betaalt zich dubbel en dwars terug in het plezier, dat u
er vast in zult hebben. Maar als dit u niet aanspreekt, blijf in ieder geval
als lid genieten van de Houtvaart, van het zwemmen in de open lucht.
Volgend jaar eind april gaat het weer open.
Jan den Hollander
Voorzitter ‘Vrienden van de Houtvaart’
****

Vomar sponsoring
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.
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“Ik geef de pen door aan Ridi Klinkhamer”
Dat zie je dan zomaar staan in de Houtvaartkoerier
van april 2014.
Gelukkig ken ik degene, die dat schreef redelijk goed
en zij mij ook, dus er zijn geen problemen door
ontstaan; we hebben gelachen!!!!!
En gelachen heb ik ook deze zomer met de Vrienden
van de Houtvaart.
Want wat is het toch een leuke/aardige groep mensen die daar (bijna)
iedere morgen tijdens de Vriendenuren zwemt.
Ook al is het hondenweer, de echte waterratten zijn er.
Het water heeft tegenwoordig een prima temperatuur en die douches
zijn zoooooooooooooo lekker!
En natuurlijk niet te vergeten……….. het bakje koffie met liefde “gezet”
als toetje.
Ik weet nog goed, dat Kees in mijn klas kwam om te vragen of ik mijn
leerlingen wilde enthousiasmeren om in de Houtvaart te gaan zwemmen.
Ja, toen moest er nog strijd gevoerd worden om het bad open te houden.
Gelukkig is die strijd van de baan.
Nadat ik negen jaar geleden gestopt ben met werken, kon ik veel tijdens
de Vriendenuren gaan zwemmen. Ik leerde veel vrijwilligers kennen en
zag hoe belangrijk hun werk is. Want als zij er niet zouden zijn, kon het
bad niet zo vroeg open gaan, zeven dagen in de week!
Af en toe viel ik in om koffie te schenken. Maar zo langzamerhand kreeg
ik toch ook de behoefte om “op te passen”.
In mijn beginjaren hoefde je alleen een shirt aan met achterop:
“Vrijwilliger Houtvaart”
Nu moeten de vrijwilligers ieder jaar op herhaling:
of voor het EHBO-diploma of voor het lifeguard-diploma:
pop opduiken, 15 meter onder water zwemmen, reddinggrepen kunnen
toepassen, etc.
Tot nu toe gaat dat me goed af.
Zou dat komen omdat ik vroeger héél veel gezwommen heb?
In Leiden, waar ik geboren en getogen ben, leerde ik al vroeg de
schoolslag en de rugslag. Voor m’n B-diploma moest ik toen (1950)
zeven meter onder water zwemmen.
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Ik dook van de hoge kant, wat ik maar net kon, kwam met m’n neus in de
zanderige bodem terecht en wist niet hoe snel ik weer naar boven moest
gaan……………………… net gehaald!
Ik mocht weer verder.
Als ik nu zie wat mijn kleinkinderen allemaal moeten doen om het A-en
B-diploma te verdienen, neem ik m’n petje voor hen af. Die kinderen zijn
bijna life-guards!!!!!!
Gelukkig heb ik nooit meegemaakt dat ik een “slachtoffer” moest redden,
want dat lijkt me geen sinecure!
Ik geef de pen door aan???????????????????????
Dát wordt een verrassing.
Een Vrienden groet,
Ridi.
****

Monumentendagen leveren de Houtvaart ruim 250
bezoekers op.
De Scholieren monumentendag van vrijdag 12 september en de
Monumentendag van zondag 14 september 2014 heeft dit jaar
waarschijnlijk een record aantal belangstellenden opgeleverd.
Vrijdag waren er 30 personen van groep 8B van de Dreefschool en
zondag werden minstens 224 bezoekers geteld.
Vooraf en op de zondag de 14e werd de nodige publiciteit gegenereerd
met een mailing onder de vrijwilligers, aankondigingen in het bad en het
Monumentengidsje, uitbundige spandoeken op het Ruyterplein en een
aankondiging bij de BAVO kerk. Naast vrijwilligers van de Vereniging,
die rondleidingen en opvang verzorgden, leverde ook de SRO een
ondersteunend medewerker.
Vooral de Krochtentocht onder het bad bleek weer een grote trekpleister.
In overleg de SRO werd de grote groep belangstellenden in 3 clubs
opgesplitst. Dit om de rondleiding onder het bad qua deelnemers
beheersbaar te houden en de risico´s beperkt. Bij de installaties werd
een toelichting gehouden door de SRO en onder het bad zelf werd door
de Vereniging een toelichting gegeven over de reparatie van het beton
en de afgepaste dosering aan zuiveringsstoffen, die met camera´s
aangestuurd wordt.
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Ook werd er over de betekenis van De Houtvaart als bijzonder en vooral
levend Monument - met nog veel kenmerken van vroeger - gesproken.

Mede door het goede weer was de sfeer de gehele dag prima, waarbij
vooral door oudere bezoekers weer de nodige herinneringen werden
opgehaald. Een last but not least leverden deze dagen voor volgend jaar
zeker weer een aantal nieuwe zwemklanten voor De Houtvaart op !
Hans Bakker
****

Gedempte Oude Gracht 27, 2011 GK Haarlem. Tel 023 - 5319458
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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.
****

Het Houtvaart zwemseizoen 2014 door Lia van Velzen
Tijdens de Vriendenuren ontvingen we in totaal 15.329 bezoekers. Dat
waren er ruim 1500 meer dan vorig jaar. Op werkdagen trokken
gemiddeld 109 mensen hun baantjes, in 2013 waren dat er 98.
Op zaterdag (naturistisch zwemmen) kwamen gemiddeld 81 zwemmers,
21 meer dan vorig jaar. Maar de grootste stijging zagen we weer op de
zon- en feestdagen: gemiddeld 102 bezoekers. In 2013 waren dat er 77.
Anke Kranendonk gaf op de zondagochtend zwem tips aan gemiddeld
8 zwemmers. Bij de meeste deelnemers was een flinke vooruitgang te
zien. Anke, bedankt voor je enthousiasme! Nu al zijn er mensen, die zich
aanmelden voor de zwem tips in 2015.
De aquajogginglessen trokken gemiddeld 9 deelnemers. De meeste
lessen werden gegeven door Kitty Ungureanu. Kitty, bedankt voor je
inzet!
De extra zwemuren in september trokken ’s ochtends 1272 zwemmers.
De watertemperatuur was ‘s ochtends gemiddeld 21,5 °C. Begin mei was
het water slechts 3 keer onder de 20 °C. Eind juli was het water steeds
boven de 23 °C.
De activiteiten.
Op Hemelvaartsdag 19 mei kwamen 90 zwemmers voor een vroege duik
óf voor de lekkere pannenkoeken! De Marathon leverde ca. €1200 op
voor de Duchenne Heroes. Er was 3 keer Maanlichtzwemmen met
gemiddeld 23 deelnemers. De Zwem4daagse had 115 deelnemers.
Op de Wellness & Beautymarkt kwamen ca. 42 mensen langs bij de
10 kraampjes. Het Houtvaartontbijt in augustus was ondanks de regen,
maar mede dankzij de muziek van het Huiskamerorkest, weer een
gezellig feestje met 107 deelnemers. Op 6 september waren er
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filmopnamen in de Houtvaart. Deze kinderfilm “Ik wil een broertje” (met
o.a. Georgina Verbaan) komt in november in de bioscopen.
Op Monumentendag kwamen er maar liefst 224 mensen een kijkje
nemen in of onder het zwembad. Op vrijdag 12 september was er een
rondleiding voor 32 scholieren en begeleiders.
Zonder de inzet van de vrijwilligers was dit allemaal niet mogelijk
geweest. Daarom voor al die organisatoren, bestuursleden,
toezichthouders, donateurs, inkopers, koffiezetters, bakkers,
schoonmakers, poster makers, opbouwers, opruimers, klusjesmannen,
rondleiders en sfeermakers, hartelijk dank!
Daarnaast wil ik ook het personeel van de SRO bedanken voor de fijne
samenwerking.
Schoonmaak, onderhoud en nieuwe materialen.
In het najaar van 2013 werden de afgevallen bladeren verwijderd. Ook
bij de schoonmaak in april staken veel vrijwilligers de handen uit de
mouwen. Kitty en Fons zorgden aan het eind van het seizoen voor de
brillenplankjes en kledinghaken, die in sommige hokjes nog ontbraken.
Er werden mooie sweatvesten voor de toezichthouders aangeschaft en
ook werden er extra stoelen gekocht voor de koffiekring, die steeds
groter werd. In november/december doen we weer een beroep op u voor
het opruimen van de bladeren.
Toezichthouders en trainingen.
Er waren dit jaar bijna 60 (reserve-) toezichthouders. De meesten deden
in het voorjaar van 2014 de (herhaling) EHBO en/of behaalden het Basic
Lifeguard Certificaat (reddingszwemmen).
Halverwege het seizoen werd ook in de Houtvaart een EHBO-oefening
gehouden. Daar oefenden we o.a. het gebruik van de Automatische
Externe Defibrillator (AED).
In juli hielden de toezichthouders een Amerikaanse Party.
Op 31 augustus organiseerde het bestuur een etentje op het grasveld als
dank aan de toezichthouders (van Vrienden en SRO).
De boeketten zijn aangeboden door:

De Ruijterweg 32 zwart
2014 AW Haarlem.
Tel 023 - 5444120
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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.
****
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