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WOENSDAG 4 JULI 2018 was het feest! 

Tijdens een uitgebreide ontbijttafel hebben 4 leden gevierd dat zij 70/75 jaar zijn geworden. Op de site 

is een verslag te lezen. Op de foto is te zien wie het 

zijn. 
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Hoge bezoekcijfers in juni 

Dankzij het bijzonder mooie weer en natuurlijk de aangename watertemperatuur hebben vrienden iets 

meer dan 4.000 keer de Houtvaart bezocht.  

**** 

Swim to fight cancer zondag 16 september ’18 

Al meer dan 300 mensen hebben zich aangemeld. Inschrijving is nog mogelijk. Leden van onze 

vereniging doen weer mee. Je kunt ze sponsoren door een bijdrage te doen in de grote gele eend op de 

koffietafel. Deelnemers kunnen gratis meedoen aan een “openwaterclinic” op 11 juli vanaf 19.30 in ’t 

Wed.  

SRO biedt ook clinics in de Houtvaart. Op het mededelingenbord zijn de data vermeld.  

**** 

Maanlichtzwemmen op vrijdag 27 juli a.s. (gekleed/naakt) 

Melden vooraf bij Lia van Velzen (lvanvelzen@gmail.com) en/of door inschrijving op de lijst op de 

koffietafel. Kijk voor verdere informatie op onze site.  

**** 

Goed gebruik van de fietsenrekken 

Verzoek is om - vooral bij drukte - de fietsen in de rekken te zetten en de doorgang tussen de rekken 

vrij te laten. Ook de doorgang naar de ingang moet vrij toegankelijk blijven.  

**** 

Het jaarlijks vriendenontbijt op 17 augustus 

Voor of na de duik gezellig met elkaar uitgebreid ontbijten. Kom je ook? 

**** 

Zwemmen in Europa in ABC van 15 juni t/m 9 september 

Henk Sloos heeft de meest bijzondere zwemplekken en -baden in Europa op beeld vastgelegd. Lokatie: 

ABC, Gr. Heiligland 47, 2011 EP Haarlem. 

**** 

Monumentendag op zondag 9 september 

Ook dit jaar kan de Houtvaart bezocht worden om de monumentale waarde te ervaren. Als je het leuk 

vindt om als rondleider op te treden dan kun je je aanmelden bij Hans Bakker (bakkerhjm@gmail.com). 

Hij zal zorgen voor informatie en instructie. 
 

 



 

 
 

 

 


