zie ook: www.houtvaart.nl

HOUTVAARTKOERIER
oktober 2015

Van de voorzitter
We hebben in Nederland dit jaar tot in juli
nog nachtvorst gehad. Een kenmerk van
dit seizoen was dat lange tijd de nachten
koud waren en de echte warmte pas later
op de dag kwam. Zeker in mei was dat
het geval. Maar dan blijkt ook weer hoe
zeer we ons openlucht zwembad waarderen, want onder die wat
mindere omstandigheden blijven de zwemmers komen, Elke ochtend
weer. En uiteindelijk hebben we een heel erg goed seizoen gehad met
aantallen die praktisch op record niveau lagen: een kleine 15000.
De koude nachten maakten het tot een apart seizoen. Maar bijzonder
was ook de lengte ervan: in september konden we tot en met de 20e
doorzwemmen. Drie weken extra. En hoewel de nachten dan ook weer
kouder worden was dat nog eens dubbel plezierig, omdat het mogelijk
bleek het water voortdurend boven de 20 graden te houden. Net als in
het eerste deel van het seizoen werd er dan ook in dit laatste deel door
velen doorgezwommen. Met de aantallen van die laatste weken mee
hebben er in dit seizoen meer Vrienden gezwommen dan ooit, namelijk
ruim meer dan 16500!. Leuk is ook dat het totale aantal boven de 50000
is geëindigd.
We weten dus waarom we als Vrienden ons inzetten voor de Houtvaart.
Er wordt veel gebruik van gemaakt en er wordt ook steeds meer gebruik
van gemaakt. Alleen al in onze uren is in 7 à 8 jaar het aantal met een
kwart toegenomen en met de extra weken erbij zelfs met meer dan een
derde. Ook ons ledental blijft groeien.
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Weet u wat ik daarom slecht kan hebben? Dat zo veel Haarlemmers ons
bad toch niet kennen. Daar liggen nog veel kansen om de positie van
ons bad te versterken. Daar moeten we echt meer aandacht aan gaan
besteden. Toch? Kennen uw buren de Houtvaart al?
Neem ze mee volgend seizoen?!
Jan den Hollander
Voorzitter ‘Vereniging Vrienden van de Houtvaart’
****

Tonnie Bouwens overleden.
Vanaf de oprichting van de Vereniging Vrienden van de Houtvaart was
Tonnie Bouwens met hart en ziel bij de Houtvaart betrokken. Op de
zondagen en later ook op de zaterdagen zorgde zij voor de koffie.
Aanvankelijk nam ze elke keer de thermoskannen (vol en leeg),
drinkglazen, koffie, thee en koekjes mee van/naar huis.
Dan zaten de fietstassen vol, één tas ging er dan bovenop en de laatste
hing op haar rug. Pas na lang aandringen is ze met dat heen-en-weerslepen gestopt. Maar koffie drinken uit een plastic beker vond ze nog
altijd maar niks! Ook moest je vooral niet zélf je koffie inschenken. Dat
werd door Tonnie niet op prijs gesteld.
Tonnie was er altijd bij als er gewerkt moest worden. Eén keer was ze
zelf als enige komen opduiken voor de voorjaarsschoonmaak. Ook kon
je altijd een beroep op haar doen voor het assisteren bij activiteiten. Haar
vrienden waren de Vrienden. Met hen ging ze naar de sauna, maakte ze
uitstapjes of ging ze op vakantie. Ook fietste en wandelde ze graag.
Door een wond aan haar been vielen het wandelen, zwemmen en fietsen
weg en dus óók het contact met de Vrienden. Dat vond Tonnie
onaanvaardbaar. Ze overleed op vrijdag 3 oktober op 78-jarige leeftijd.
Op woensdag 7 oktober bij de crematie namen familie en veel Vrienden
afscheid van haar.

Gedempt Oude Gracht 27, 2011 GK Haarlem. Tel. 023-5319458
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Seizoen-cijfers 2015.
Het was weer een goed seizoen voor de Houtvaart. In 2015 trok de
Houtvaart ruim 51000 bezoekers. Daarvan kwamen er 16.612 tijdens de
Vriendenuren. Vorig jaar was het totaal aantal bezoekers 48000,
waaronder 15.329 Vrienden. Dat is dus weer een forse stijging, terwijl de
gemiddelde watertemperatuur dit jaar 20,6 °C was, bijna een graad
kouder dan vorig jaar. Het oude dag record van de Vrienden sneuvelde
op 3 juli. Het nieuwe record staat nu op 239 Vrienden. Juli was voor de
Vrienden de beste maand met 4297 bezoekers. Voor de drie extra
weken werden veel ‘aanvullende’ abonnementen gekocht. Er kwamen in
die weken 1841 zwemmers tijdens de Vriendenuren. Alle
toezichthouders, bedankt voor jullie (extra) inzet!

Activiteiten.
De aquajogginglessen op
de zondagochtend werden
steeds druk bezocht. In mei
was het vaak nog te koud,
maar daarna waren er
steeds 10 tot 20
deelnemers. Liesbeth,
Marjan en Kitty, bedankt
voor jullie leuke lessen.
Ook bedanken we Anke voor de nuttige zwemtips die ze elke zondag
gaf. Ze leerde veel zwemmers (beter) crawlen en vooral ook beter
vooruit te komen.
Het dauwzwemmen op Hemelvaartsdag trok 83 vroege zwemmers. Alle
pannenkoekenbakkers en vroege helpers, bedankt.
De zwem4daagse trok ruim 140 deelnemers, dus meer dan vorig jaar.
Alle helpers, bedankt.
Een “nieuwe” activiteit was Midzomer, een feestje voor jong een oud. Er
deden 47 bezoeker(tje)s mee. Monique, bedankt voor het idee en jouw
rol hierin.
Het Maanlichtzwemmen in juli en augustus werd ook druk bezocht. Er
was zelfs een stel uit Den Haag.
Bij het gezellige Vriendenontbijt werden wel 100 gebakken eieren
genuttigd. Tonny, bedankt voor de organisatie.
Een grote groep Vrienden deed mee aan de Zeemijl van Bloemendaal.
Ook aan het Rondje Pampus deden enkele Vrienden mee. Gefeliciteerd
met jullie prestaties.
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Ans Oudejans gaf een clinic Total Immersion, een “ontspannen” en
effectieve manier van zwemmen. Er was veel belangstelling voor. Ans,
bedankt.
De toezichthouders sloten seizoen af met een etentje op de ligweide. Het
was heerlijk en ook het weer was goed. Marlon, bedankt voor de
organisatie.
Op Monumentendag trok de Houtvaart maar liefst 175 kijkers. Hans en
alle overige rondleiders en helpers, bedankt.
Tijdens de laatste weken gaven Astrid, Prisca en Jessie massages tegen
een vrijwillige vergoeding. Zelfs tijdens slecht weer wisten ze in hun
werkruimte een warme sfeer te creëren. Dames, bedankt. Het heeft ons
goed gedaan.
Als u (ook in de winter) op de hoogte wilt worden gehouden van
activiteiten en nieuwtjes, stuur dan een mailtje naar
liavanvelzen@gmail.com.
Lia van Velzen

Lia, Kitty en Monique
werden tijdens het
slotbuffet bedankt voor hun
inzet met bloemen,
geschonken door de
Bloemenweide.
De Ruijterweg32 zwart
2014 AW Haarlem
Tel. 023-5444120
***
De Houtvaartkoerier digitaal?
Op de oproep in de vorige Koerier hebben 75 leden gereageerd en
aangegeven, dat zij de koerier digitaal willen ontvangen. Het bestuur zou
heel graag zien, dat meer leden ertoe over gaan om de Houtvaartkoerier
per mail te ontvangen.
Het voordeel is, dat zending per mail kosten bespaart, u de
Houtvaartkoerier in kleur ontvangt en het is vriendelijker voor het milieu.
Als u een mail stuurt naar penningmeester@houtvaart.nl wordt u
opgenomen in het digitale bestand.

***
4

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.

***

Lia kreeg een lintje.
Op 24 april werd Lia van Velzen koninklijk
onderscheiden voor haar vrijwilligerswerk bij de
Vrienden van de Houtvaart, CNV Onderwijs en
Amnesty International. Marlon Witteman heeft
als bestuurslid van de Vrienden het lintje voor
haar aangevraagd na een tip van Joke Knol. De
aanvraag nam heel veel tijd in beslag. Tijdens
zijn toespraak noemde de burgemeester Lia de ‘drijvende kracht’ achter
de Vereniging.
Lia is erg trots op deze blijk van waardering en is de Vrienden (Marlon en
Joke en mede-coördinator Kitty) erg dankbaar.
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“Ik geef de pen door aan”
Houtvaartimpressie
Als ik dit stukje schrijf giet het van de regen, de lamp
is aan, het is 22 september, de herfst is onmiskenbaar
aangebroken.
En dan te bedenken dat ik een week geleden nog in het zwembad lag: in
de onvolprezen Houtvaart.
Het was een heerlijk zwemseizoen. Ik denk terug aan het enorme
geluksgevoel dat ik had, liggend op mijn rug, kijkend naar de lucht, met
het zachte gekabbel om de oren: water, wolken, weelde. Want dat is het
gewoon: weelde; de schittering van de zon op het water, de trein die
voorbij snelt en soms, een enkele keer, de luidklokken van de St Bavo.
En als je dan na afloop met elkaar koffie drinkt, de wereldproblemen
bespreekt of gewoon lekker warm wordt in de zon, dan is de dag pas
echt goed begonnen.
We moeten ons voorlopig behelpen met binnenbaden, sportscholen en
yogastudio’s. Dat kunnen we alleen maar volhouden in de wetenschap
dat we eind april weer vrolijk met elkaar in de Houtvaart zullen plonzen.
Maria Bij de Vaate, Vriend van de Houtvaart
***

De “laatste”
T-shirts hebben
hun bestemming
gevonden in The
Gambia, Afrika.
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Wist je dat:
- coördinator Lia van Velzen in april op voorspraak van de Vrienden een
Koninklijke Onderscheiding heeft ontvangen voor haar jarenlange
vrijwilligerswerk?

- Lia van Velzen en Marlon Witteman op 28 mei in de Stadskrant
stonden met een artikel over het lintje van Lia en de Houtvaart?
- Haarlem City Blog op 19 mei een uitgebreide blog over de Houtvaart
heeft gepost?
- er regelmatig foto- en filmopnamen in de Houtvaart worden gemaakt en
het bad op 5 juni in het Jeugdjournaal was te zien?
- activiteiten van de Houtvaart in het Haarlems Weekblad en de Uitkrant
staan?
- het blad ‘Uit!’ van naturistenvereniging NFN de Houtvaart er prachtig op
had staan in het augustusnummer?
- de Houtvaart komend jaar weer in de schijnwerpers wil staan en elk
initiatief daarvoor zeer op prijs wordt gesteld?
Marlon Witteman
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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.

***
Zwolle een voorbeeld?!
Ook Zwolle kent een openlucht zwembad dat open is gebleven dankzij
een vereniging als de onze. Een belangrijk verschil is echter dat zij de
hele exploitatie van het zwembad hebben over genomen. Ze hebben
volgens hun site ongeveer 5500 leden tevens abonnementhouders, die
introducees mee mogen nemen. Je moet of lid zijn of geïntroduceerd
worden om te mogen zwemmen. Elk lid wordt geacht een aantal uren
per jaar een bijdrage te leveren aan de werkzaamheden. Ze doen alles
zelf, tot zelfs het merendeel van onderhoud en techniek. Binnen die 5500
leden die elk een beperkte bijdrage leveren zijn er uiteraard ook een
aantal die een wezenlijk grotere bijdrage leveren, waarop de zaak dus
echt draait. Een interessante veeleisende formule die ze toch al weer
bijna 20 jaar vol weten te houden. Respect!
Onze formule is minder
veeleisend. Door onze bijdrage
aan het toezicht, bij de grote
schoonmaak twee maal per
jaar, met het initiëren en
ondersteunen van activiteiten
en onze rol bij de publiciteit
rond de Houtvaart, etc. leveren
wij bedrijfseconomisch gezien
een bijdrage aan het laag houden van de kosten en door onze invloed op
het aantal zwemmers tevens aan het verhogen van de omzet. Wij maken
voor de gemeente een bad als dit haalbaar doordat de gemeentelijke
bijdrage minder groot is en het bad ook de functie in de gemeente
vervult, die het hoort te vervullen.
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Doen we het goed? We zien de
laatste jaren langzaam maar
zeker het aantal vrijwilligers, dat
bij voorbeeld toezichthouder wil
worden, toeneemt. Dat is
geweldig, want je moet er toch
een EHBO diploma en/of een
diploma Reddend zwemmen voor
halen. Het EHBO betaalt de Vereniging. Het Reddend zwemmen gaat
onder leiding van de SRO, de beheerder namens de gemeente. En ook
voor het andere werk blijken gelukkig steeds weer leden beschikbaar.
Meer kan altijd uiteraard, zou ons weer sterker maken, maar we doen
het hier niet slecht!
Waar naar de mening van het bestuur wel meer nodig is, is op het terrein
van de pr. We doen het nodige, weten de nodige
publiciteit te genereren. Zie het artikeltje in deze
Koerier daar over. Maar er zijn toch nog wel heel
veel Haarlemmers die de Houtvaart niet (echt)
kennen. Kent uw buurman de Houtvaart? Als het
aan het bestuur ligt gaat hier de komende jaren
meer aandacht naar toe, maar het zijn uiteindelijk
de leden die het moeten doen.

Op de agenda staan:
 Modernisering van de site
 Meer gebruik sociale media
 Zorgen dat het verspreiden van informatie op scholen – daar ligt de
toekomst – door blijft gaan. We hebben al weer enkele vrijwilligers!
 Zorgen dat de Houtvaart in het welkomstpakket van de gemeente
komt (Principeafspraken met de gemeente zijn er)
 Vernieuwing van de folder en het inschrijfformulier
 Doorgaan met zo veel mogelijk gratis publiciteit zien te krijgen
 Via de wijkraden als zij dat willen publiciteit zien te krijgen
 Leden vragen bepaalde verspreidingsactiviteiten op zich te nemen
(posters, folders)
Hebt u ideeën, die u ook uit zou willen voeren, zelf al dan niet samen
met anderen, meldt dat, dan kunnen we het er over hebben. Het zelfde
geldt als u de tijd heeft een daadwerkelijke bijdrage (tijd!) aan de
hiervoor genoemde zaken te leveren. De Vereniging kan ondersteunen,
maar de energie moet van u zelf komen.
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In Zwolle doen ze al het werk zelf. Wij hebben een minder veeleisende
formule om ons bad in de lucht te houden als zwembad en als
monument. Maar laten we dat dan ook goed doen en vooral goed blijven
doen.
Jan den Hollander

Monumentendag 2015.
Zondag 13 september was
De Houtvaart weer open.
Niet alleen om te zwemmen
tot 15.00 uur, maar ook
voor cultuurhistorische
rondleidingen, een kijkje in
de zuiveringsruimten en
een blik onder het bad. Dit
in samenwerking met de SRO, die ook een deel van de rondleiding
verzorgde.
Hoewel we in het Monumentenboekje over het hoofd waren gezien,
vielen toch ongeveer 175 bezoekers te verwelkomen. Met wat “hang
outs” (spandoeken) op het bordes en aan het De Ruijterplein en wat
“hang up’s” (aankondigingen) bij de BAVO-basiliek is voor bekendheid
gezorgd.
Doordat er wat minder belangstelling was dan vorig jaar (275 bezoekers)
was er meer ruimte voor persoonlijk enthousiasmeren. Ook de
rondleidingen in de waterzuiveringsruimten en de blik onder het bad
gebeurde in kleine groepen en meer in tijd gespreid. Hierdoor bleven
veiligheidsrisico’s maximaal beperkt. Dit ondanks de door lekkage
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uitgevallen verlichting. Met dit laatste manco kon wel weer de aandacht
op de bouwkundige staat van de Houtvaart worden gevestigd.
Er is weer een aantal boeken verkocht en is een aantal nieuwkomers is
verblijd met een 1 betalen + 1 gratis kaart voor De Houtvaart. Die zien
we in 2016 zeker terug.
Wie geen jeugd heeft, heeft geen toekomst
Voor de scholierenmonumentendag had zich dit jaar geen school voor
De Houtvaart aangemeld. De animo bij de scholen voor deze dag bleek
so wie so de helft minder dan vorig jaar. Oorzaak is waarschijnlijk het
achterwege blijven van een herinnering van de organisatie aan de
scholen na de vakantie, dus daar gaan wij volgend jaar zeker actief
achter heen. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en dat geldt
zeker voor De Houtvaart.
Mijn dank gaat uit naar de gidsen, naar Marjon van de SRO die de
toelichting in waterzuiveringsruimten verzorgde en naar al degenen die
hebben geholpen met het aanslepen, ophangen en weer verwijderen van
het monumentenpropagandamateriaal. En naar de
Monumentendagorganisatie van de BAVO voor hun toestemming voor
het ophangen van wat “hang up’s” van de monumentale buurman De
Houtvaart.
Hans Bakker
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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

Renger van Grinsven
(kandidaat)

activiteiten
jeugd

contactadres:
email:
website:

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