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****
De Houtvaartkoerier digitaal?
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.
****

Van de voorzitter
Eind april, de 30e om precies te zijn, gaat
de Houtvaart weer open. Laten we hopen
dat we van meet af aan het weer mee
hebben, want dat verschilt van jaar tot
jaar nogal. Ik neem aan dat het in ieder
geval beter zal zijn dat het op dit moment
van schrijven is: begin maart. Maar laten we hopen dat vooral de
nachten warmer zijn dan afgelopen jaar.
Want het blijft wel een openlucht zwembad en dat moet je kunnen
waarderen. In ieder geval doen onze bijna 2500 leden dat, mag ik
aannemen. Maar hoewel ik dat een respectabel aantal vind en ook het
aantal bezoekers, leden en niet leden bij elkaar, heel geleidelijk elk jaar
toeneemt, veel Haarlemmers weten nog niet eens dat Haarlem een
openlucht zwembad heeft. Laat staan dat ze er gebruik van maken.
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Dit jaar gaan we meer aandacht aan de pr besteden. We hebben al
bereikt dat er een flyer van de Houtvaart in het welkomstpakket voor
nieuwe bewoners zit, er zijn weer vrijwilligers om er voor te zorgen dat er
op scholen posters komen te hangen, er is als u dit leest een nieuwe
folder en we werken aan een nieuwe site.
Maar wat echt werkt is van mond tot mond reclame. En dat moet van
jullie komen. Vorig jaar riep ik u op om de buurman eens aan te spreken
en hem mee te nemen. Neemt u dit jaar de buurman aan de andere kant
mee?
Jan den Hollander
Voorzitter ‘Vrienden van de Houtvaart’

****

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

****
Ontwikkeling De Houtvaart naar de toekomst
Vorig jaar las ik in de Volkskrant Magazine van 14 februari 2015 een
Artikel “Het hoofd koel” over een buitenzwembad in Londen “Het London
Fields Lido”. Dit zwembad is het hele jaar door verwarmd en kan dan ook
het hele jaar door gebruikt worden. Het nodigde ons uit tot nadenken.
In overleg met het bestuur hebben wij het initiatief genomen om een
werkgroep op te richten die zich zal richten op de ontwikkeling van “De
Houtvaart” naar de toekomst.
De vraag die in eerste instantie aan de orde is luidt:
Hoe zouden wij graag willen dat zwembad “De Houtvaart“ er over een
aantal jaren uitziet, en hoe willen we dit realiseren.
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~Te denken is daarbij aan bijvoorbeeld vijf jaar~
De volgende punten zullen daarbij leidend zijn:
1. De monumentale status van de Houtvaart moet intact blijven.
2. Plannen/suggesties moeten financieel haalbaar zijn.
3. Suggesties moeten draagvlak hebben bij alle partijen zoals
Gemeente, de Vereniging Vrienden van de Houtvaart en andere
betrokkenen.
Wat ons betreft starten wij met een groepje van ongeveer 7 personen
(m/v), die vanuit een zekere ervaring en deskundigheid kunnen
meewerken aan dit plan.
Heb je belangstelling om hieraan mee te doen laat mij dat dan even
weten via de email post@bertvanderlinden.nl met vermelding van jouw
telefoonnummer. Het zou fijn zijn dan ook te horen waarom je het leuk
vindt mee te denken en welke expertise wordt ingebracht.
Mocht je geen zin of tijd hebben om deel te nemen maar wel informatie
m.b.t. bijzondere buitenzwembaden te hebben dan horen wij dat ook
graag.
Bert van der Linden
Eckart Dissen

06 51 666 999

De Ruijterweg32 zwart
2014 AW Haarlem
Tel. 023-5444120
****
Wij bedanken de vrienden van de Houtvaart voor het medeleven bij het
overlijden van onze zoon Tjerk. Het heeft ons goed gedaan te merken
dat zoveel mensen ons kracht willen geven om het zware verlies van ons
enige kind te kunnen verwerken. Wij zijn blij, dat hij ons 2 lieve
kleinkinderen heeft nagelaten.
Marijke en Dick Wernsen
****
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Nieuwe welkomstfolder Houtvaart
Hieronder vind u de prachtige voorkant van onze nieuwe folder. Deze zit
in het welkomst pakket van de gemeente Haarlem. Tegen inlevering
krijgen nieuwe bewoners van Haarlem een jaar lang gratis lidmaatschap
van de Vereniging en mag iemand een keer gratis zwemmen in de
Houtvaart.
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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-isKoning 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.
****

Houtvaartkoerier en haar perikelen
Beste Vrienden van de Houtvaart.
Ook het samenstellen en rondbrengen van de Houtvaartkoerier is
vrijwilligersactiviteit.
Zoals jullie weten wordt het papieren aandeel van de Houtvaartkoerier
steeds kleiner. Een groot aantal leden hebben de keus gemaakt om de
Koerier per mail te ontvangen. Nieuwe leden hebben alleen de keuze uit
een digitale versie van de Koerier of geen Koerier.
Door verhuizingen en om gezondheidsredenen is het aantal bezorgers
ook drastisch afgenomen.
We hebben een aantal wijken kunnen samenvoegen. Op dit moment is
er voor één wijk een acuut probleem. We zoeken een bezorger voor de
wijk: Amsterdams buurt en Parkwijk. Wie zich geroepen voelt kan zich
melden bij Jos van der Geest, penningmeester@houtvaart.nl of
023-5248797.
Leden, die op een reservelijst willen staan, kunnen zich ook melden.
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Openingsfeest

Zaterdag 30 april
Feestelijke opening van het zwemseizoen
zomer 2016. Leuke spelletjes in en om het
water van 13:00 tot 17:00.

Dauwzwemmen

Donderdag 5 mei
Vroege duik op Hemelvaartsdag, tussen
05:00 en 08:00! Daarna koffie en
pannenkoeken verzorgd door de Vrienden
van de Houtvaart.

Moederdagactie

Zondag 8 mei
Champagne ontbijt voor je moeder van
10:00-11:00 in de Houtvaart.

Maanlichtzwemmen

Vrijdag 27 mei, Vrijdag 24 juni, Vrijdag 22
juli, Vrijdag 19 augustus van 21:30-23:15.
Zwemmen onder het licht van de maan.
Vooraf inschrijven is verplicht!

Zwemvierdaagse

Dinsdag 21 juni t/m vrijdag 24 juni (17:0020:00)
Banenzwemmen voor jong en oud om aan
het eind met een voldaan gevoel het
felbegeerde lintje in ontvangst te kunnen
nemen.

Drijf in bioscoop

Zaterdag 25 juni 18:00-20:00
Lekker drijvend in het zwembad film kijken!

Houtvaart Partyweek

Maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli 18:0019:00
Week vol plezier met iedere dag een leuke
activiteit.

Midzomeravond &

Vrijdag 8 juli 20:00-21:30
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verhalen vertellen

Na het eerste succes in 2015, nu weer een
prachtige avond vol gezelligheid.

Amerikaanse party

Zaterdag 16 juli 17:00-20:00
Voor de vrijwilligers en hun partners. Na
sluiting van het bad kan iedereen genieten
van een gezellige sfeer en zelf
meegebrachte lekkernijen.

Vriendenontbijt

Vrijdag 12 augustus 07:00-09:45
De Vrienden genieten van een heerlijk en
gezellig ontbijt na het zwemmen. Deelname
is gratis, eigen bijdrage is welkom.

Olympische spelen

Maandag 8 augustus t/m vrijdag 12 augustus
Net als 88 jaar geleden staat de Houtvaart in
het teken van de olympische spelen.
Activiteiten vinden plaats van 12:00-14:00.

Bommetjeswedstrijd

Zondag 28 augustus vanaf 14:00
Hier kan iedereen laten zien hoever en hoog
die waterspetters kunnen komen….

Slotfeest vrijwilligers

Zondag 28 augustus 17:00-20:00
Gezellig terugkijken op het seizoen onder
het genot van een hapje en een drankje!

Monumentendag

Zondag 11 september 12:00-16:00
Unieke mogelijkheid om het monument eens
goed te bekijken en u onder deskundige
begeleiding te laten voorlichten over het
rijksmonument.

Aqua fitness

Elke zondag van 08:45-09:15
Even wat anders dan zwemmen. Bewegen
in het water onder leiding van een
instructrice.

Zwem tips

Elke zondag van 08:30-09:30
Begeleiding: Anke Kranendonk (zelf
enthousiast zwemmer) Je kunt vrijblijvend
meedoen.
Toch is het handig om je van tevoren aan te
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melden en aan te geven, waarin je graag
hulp zou willen hebben:
zwemtips@houtvaart.nl

Bestuurssamenstelling/taakverdeling
Jan den Hollander

voorzitter

Olaf van der Laan

secretaris en website
Houtvaartkoerier

Marlon Witteman

contactpersoon toezichthouders

Jos van der Geest

penningmeester
ledenadministratie
Houtvaartkoerier

Hans Bakker

politieke contacten
monumentenaspecten/cultuur

Renger van Grinsven

activiteiten
jeugd

contactadres:
email:
website:

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