
  

 

 

 

De Houtvaartkoerier maart 2018  

 

  

 

Start seizoen 2018 zaterdag 28 april.  

Het seizoen opent op zaterdag 28 april met naturistisch zwemmen van 7.00 -  9.30 

uur. Alle leden zijn van harte welkom. 
  

 

 

 

 

Verkoop abonnementen 

Van maandag 23 april t/m donderdag 26 april van 

18.00 - 20.00 uur is dit mogelijk aan de kassa in de 

Houtvaart. In de Haarlemmer van woensdag 18 april 

staat een overzicht van alle opties en prijzen. Ook 

staat deze informatie op de site van SRO 

(www.sro.nl). 

Het is handig als je je betalingsbewijs van het 

Vriendenlidmaatschap toont (kan ook op op je 

telefoon). Meteen kan een sticker op het pasje 

worden geplakt. 
 

Lees meer op onze website  
 

 

 

Nieuwsbrieven en Koerier alleen per 

mail 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is ingestemd om vanaf 

http://www.houtvaart.nl/


 

dit seizoen de nieuwsbrieven en de koerier uitsluitend per mail te 

verzenden. Ze zullen op de koffietafel in de Houtvaart te lezen zijn 

en op onze site (www.houtvaart.nl). Mocht je je mailadres nog niet 

doorgegeven hebben, geef deze door aan de penningmeester 

(penningmeester@houtvaart.nl). Ken je iemand die geen 

internetverbinding heeft, wil je dan een print maken van de 

nieuwsbrieven en koerier zodat hij of zij ook op de hoogte blijft? 

 

Lees meer op onze website  
 

 

Verkrijgbaarheid boek en 

Architectuuruitgave Houtvaart  

 

 

Waar?  

De publicaties zijn in 2018 verkrijgbaar tijdens:   

 De Vriendenuren;  

 De Monumentendagen;  

 De openingsuren van de SRO overdag aan de kassa 

van de Houtvaart. 

 

De Architectuuruitgave is daarnaast nog verkrijgbaar bij:   

 Het ABC aan het Klein Heiligland;      

 Restaurant Variée aan het Ruijterplein.  

 

Kosten:  

Boek Houtvaart        € 12,50,-  

Architectuuruitgave   €   8,--  

Aanschaf van beide producten tegelijk: € 20,-- 

  

Storten kan ook.  

En wel door storting van bovenvermelde bedragen op de 

rekeningnr. NL89 INGB 0002 0329 93 van de penningmeester 

van de Vrienden van de Houtvaart onder vermelding van de 

betreffende publicatie(s) en het bezorgadres. Bij storting wordt het 

product thuisbezorgd.  

De verkoop van publicaties via de boekhandels is beëindigd.  

 

http://www.houtvaart.nl/


 

Lees meer op onze website  
 

 

 

Overzicht activiteiten voor dit seizoen 

 Aquajoggen: elke zondag van 8.45 tot 9.15 uur. Deelname en bruikleen van lesmaterialen is 

gratis(normaal entree). 

 Zwemtips van Anke: elke zondag van 9.00 tot 9.45 uur. Deelname is gratis (normaal entree). Het 

is handig als je je tevoren aanmeldt via zwemtips@houtvaart.nl en aangeeft waarin je graag hulp 

zou willen hebben.   

 Dauwzwemmen met gratis pannenkoek op Hemelvaartsdag 10 mei van 5.00 tot 8.00 uur. Entree 

€2 (óók voor Vrienden!). Daarna tot 9.45 uur Vriendenuren (normaal entree). 

 1e Pinksterdag 20 mei: wél Vriendenuren tot 9.45 uur. Daarna is het bad gesloten.  

 2e Pinksterdag 21 mei: Vriendenuren tot 9.45 uur, daarna van 10.00 tot 17.00 uur SRO. (Het 

laatste staat verkeerd in de SRO-folder: daar staat dat het bad gesloten is op 2e Pinksterdag 

zondag 21 mei.) 

 

   

  

 

http://www.houtvaart.nl/

