De Houtvaartkoerier augustus 2018

HOGE TEMPERATUREN - HOGE
BEZOEKCIJFERS
Dit seizoen heeft de Houtvaart tot nu toe zo’n 60.000
bezoekers ontvangen. Tijdens de vriendenuren hebben circa
15.000 leden gezwommen mede dankzij de hoge
temperaturen van het water en de omgeving. Tijdens het
maanlichtzwemmen op 27 juli was de temperatuur zelfs 27.4
graden.
Lees meer op onze website

Maanlichtzwemmen druk bezocht!
70 leden hebben een prachtige avond beleefd. Warm
zwemwater, zwoele avond, een borrel, een hapje maar ook
samen kijken naar de verkleuring van de maan. Kijk op de
site voor meer impressies. (www.houtvaart.nl).
-------------------------------------------

Swim to Fight Cancer vindt plaats op zondag 16
september. Veel vrienden van de Houtvaart nemen daaraan deel.
Supporters zijn welkom.
----------------------------------------------

Schotten zijn weg
De Houtvaart is weer meer monument nu de schotten van het
voormalige ijsbaantje weggehaald zijn.
---------------------------------------------

Monumentendag op zondag 9 september
’18
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.
(bakkerjhm@gmail.com)Hij zal zorgen voor informatie en
instructie.

Sponsoring door de Vomar
De Vomar sponsort de Houtvaart. Doe je nog niet mee? Vraag
de gratis Klant-is-Koningkaart aan bij de Vomar (op naam).
Geef het nummer en de naam waaronder deze is
geregistreerd door aan Didy Karman (023-5314517) of mail
aan:dkarman@kpnmail.nl. Toon bij elk bezoek aan de Vomar
je klantenkaart bij de kassa. De Vomar betaalt dan
automatisch 0,5% van het door jou bestede bedrag uit aan
onze vereniging.

Openstelling Houtvaart wordt verlengd van 2 t/m 16
september
Alleen voor leden van de Vrienden van de Houtvaart blijft het bad tijdens de vriendenuren (van 7.00
- 10.00 uur) 2 weken langer open, nl. t/m zondag 16 september. Als je hiervan gebruik wilt maken
moet je over een – verlengd – abonnement of een 12-baden kaart beschikken. Bij uitzondering zijn
ook losse baden kaarten te krijgen, altijd voor de prijs van € 4,10.
De verlenging van het abonnement kost dit jaar €12,50. Dit abonnement is tijdens de reguliere SRO
– uren aan de kassa te verkrijgen vanaf 20 augustus. Op twee momenten is deze verlenging ook
tijdens de Vriendenuren te verkrijgen nl. maandag 27 augustus en donderdag 30 augustus van 7.30
tot 9.30 uur.

.

