
  

  

 

 

KOERIER 5 mei 2019  

 

 

 

 

Start van het seizoen 

Op vrijdag 26 april werd de tentoonstelling “Houtvaart-Inspiratie” in de Hoofdwacht geopend door 

wethouder Marie-Thérèse Meijs. De opening werd druk bezocht en vormde daardoor een mooie start van 

het seizoen. Zaterdag 28 april zijn we echt gestart met zwemmen met een aangename watertemperatuur 

van 21,4 graden en 70 bezoekers. Helaas daalde de temperatuur van de buitenlucht en het water daarna, 

maar de eerste week haalden we toch een gemiddelde van 50 zwemmers per ochtend.  

 

Tentoonstelling “HOUTVAART INSPIRATIE” t/m 7 juli in De Hoofdwacht. 

Negen kunstenaars lieten zich inspireren door De Houtvaart. Deze unieke en verrassende tentoonstelling 

met tevens aandacht voor de architect van de Houtvaart, Pierre de Bordes, is te zien in De Hoofdwacht, 

Grote Markt 17 te Haarlem. Open van vrijdag t/m zondag 13.00-17.00 uur. (open tot zondag 7 

juli).  TOEGANG GRATIS.  

 

Activiteiten seizoen 2019 

 

Ook dit zwemseizoen staan veel activiteiten gepland: 

 

Aquajogging zondag 8.45 – 9.15 uur 

Als het niet te koud is, wordt er op zondag van 8.45 tot 9.15 uur lesgegeven in aquajogging. Deelname is 

gratis. Max 25 deelnemers, dus kom op tijd!  

Onlangs zijn nieuwe materialen aangeschaft. 

 

Zwemtips van Anke zondag 9.00 – 9.45 uur 

Wil je een zwemslag aanleren of verbeteren? Meld je bij Anke in het zwembad of via de mail 

zwemtips@houtvaart.nl  



 

 

Moederdagactie zondag 12 mei 10.00 – 17.00 uur. 

Moeders mogen gratis zwemmen! 

 

Maanlichtzwemmen vrijdag 17 mei 21.30 – 23.00 uur 

Uitsluitend voor volwassenen. Aanmelden verplicht! De aanmeldlijst ligt op de koffietafel in de Houtvaart 

(vóór 10.00 uur). €1,20 entree (abonnement niet geldig). Zelf hapje/drankje meenemen en helpen met 

opruimen. Zwemmen (21.30 tot 22.00 uur) naar keuze gekleed of naakt. 

 

Dauwzwemmen + ontbijt met pannenkoek donderdag 30 mei 5.00 tot 8.00 uur. 

Entree €2,00 (abonnement niet geldig). Van 8.00 – 9.45 uur Vriendenzwemmen.  

Wie wil (thuis) pannenkoeken bakken en/of ze die ochtend in de Houtvaart uitdelen tussen 5-6.30 uur óf 

tussen 6.30 - 8.00 uur? De kosten worden vergoed. 

Aanmelden bij Lia van Velzen of bij Joke Ruis. (joke.ruisrooijers@gmail.com  

 

 

 

Tekenen 

 

Tekenwedstrijd “Het Geheim van de Houtvaart” t/m 15 juni. 

Kinderen t/m 13 jaar kunnen deelnemen aan de tekenwedstrijd. Een jury van drie deskundigen zal bepalen 

wie de winnaars zijn van de tekenwedstrijd. Tekeningen (met naam, adres, tel.nr./e-mail en leeftijd) uiterlijk 

15 juni inleveren in De Hoofdwacht (vrijdag t/m zondag 13.00-17.00 uur) of in De Houtvaart (maandag t/m 

vrijdag van 11.00-20.30 uur). De prijsuitreiking is op 3 juli om 10.00 uur in De Houtvaart. 

 

Tekenworkshop 

Kinderen kunnen deelnemen aan een Tekenworkshop op zaterdag 25 mei in De Hoofdwacht van 14.00 tot 

16.00 uur. Aanmelden bij liavanvelzen@gmail.com  

 

   

 

Lintje voor Truus Muijlaert (83 jaar). 

Truus is al 50 jaar actief voor de Haarlemse zwemvereniging De Watertrappers (DWT). Daarnaast is zij 

ruim 30 jaar actief voor de Vereniging Vrienden van De Houtvaart als toezichthouder en 

voorraadbeheerder. Ook is Truus actief voor de Groenmarktkerk. Gefeliciteerd, Truus. Het is méér dan 

verdiend! 

   

 

 

 

Nieuws op de site www.houtvaart.nl 



 

Wil je op de hoogte blijven van activiteiten en nieuws over de Houtvaart, bezoek dan regelmatig de site. De 

koerier is ook te lezen op de site en een print ligt op de koffietafel.  

Helaas ontvangen nog niet alle leden de koerier per mail. Als dat voor jou geldt, of als je iemand kent die 

de koerier niet ontvangt, laat het ons weten via het contactformulier op de site zodat we de verzendlijst 

kunnen uitbreiden.   

 

Sponsoring door de Vomar 

 

Doe je nog niet mee? Vraag de gratis Klant-is-Koningkaart aan bij de Vomar. De kaart dient op naam te 

staan. 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.  
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