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De eerste maand in het seizoen 2019 

 

De maand mei is op het moment dat deze nieuwsbrief verstuurd wordt bijna afgelopen. Zoals we ons 

misschien nog herinneren was het de laatste week van april prachtig weer, waardoor het zwemwater goed 

op temperatuur was gekomen. Het bad opende op 27 april met ruim twintig graden. Helaas sloeg het weer 

om en dat resulteerde er in dat de watertemperatuur ruim een week later nog maar 17.2 graden was. 

Inmiddels zijn we gewend aan zwemwater van 21 à 22 graden. 

 

Het Maanlichtzwemmen van 17 mei ging helaas niet door. We hopen dat het op 14 juni wél doorgaat. 

 

Het dauwzwemmen op Hemelvaartsdag 30 mei trok tussen 5.00 en 8.00 uur  52  vroege zwemmers. Het 

weer was die ochtend helaas miezerig, maar de sfeer was gezellig. De pannenkoeken werden met smaak 

gegeten. Alle bakkers bedankt!  

Diverse activiteiten in de Houtvaart 

 

Maanlichtzwemmen 14 juni 

Nog even de regels op een rijtje:  

 Aanmelden kan tot 14 juni 10.00 uur in de Houtvaart of via liavanvelzen@gmail.com . 

 ZONDER AANMELDING GÉÉN TOEGANG. 

 Toegang €1,30 + hapje/drankje voor het “buffet”. 

 Zwemmen van 21.30 tot 22.00 uur (naar keuze naakt of in badkleding). 

 Gezellig samenzijn op het terras tot 23.00 uur + samen opruimen. 
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Schoolzwemmen: In de maanden mei en juni komen er weer scholen zwemmen, soms al tijdens de 

Vriendenuren. De Vrienden hebben dan een beperkt aantal banen. Luister a.u.b. naar de aanwijzingen 

van de toezichthouders en houd rekening met anderen! 

 

Massages: op de tafel ligt een lijst waarop u zich kunt aanmelden voor een massage door Astrid, 

Prisca of Jessie. 

 

Badkleding: Ben je weer eens toe aan nieuwe badkleding? Op dinsdag 11 juni van 7.30 tot 10.00 uur 

komt Anneke Metselaar de nieuwe badmode showen en verkopen. 

 

Vaderdagactie: Op zondag 16 juni hebben vaders, die worden begeleid door hun kind(eren), gratis 

toegang. 

  

De Zwem4daagse is van di 18 t/m do 21 juni. Wie wil komen helpen kan zich opgeven bij Coby 

Scholten cobyscholten@planet.nl  

   

 

Berichten van de vrienden 

 

Lief en leed komt soms wel erg dicht bij elkaar. Kitty Raaphorst werd oma van haar eerste kleinzoon Ezra 

een dag nadat haar moeder overleed. Wij hopen van harte dat de gevoelens van vreugde troost zullen 

bieden in de momenten van verdriet en rouw. 

 

Coördinatie Vriendenuren: Mary Hoogenes heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken als mede-

coördinator Vriendenuren. Het bestuur is nu op zoek naar 2 andere personen die enkele werkzaamheden 

van Lia kunnen overnemen. Misschien wil jij dat wel? Meld je tijdens de vriendenuren of per mail bij Jan 

Nijenhof jannijenhof@gmail.com of  Lia liavanvelzen@gmail.com . 

   

 

 

Tekenen 

 

Tekenwedstrijd “HET GEHEIM VAN DE HOUTVAART” voor kinderen t/m 13 jaar. Max A3, 

materiaalkeuze vrij. Inleveren kan t/m 15 juni in de Houtvaart of in de Hoofdwacht. Vermeld achterop de 

tekening je naam, (mail-)adres, telefoonnummer en leeftijd. Prijsuitreiking 3 juli 17.00 uur in de Houtvaart. 

Er zijn nog maar weinig deelnemers, dus de kans op een prijs is groot! 

 

Tentoonstelling 

  

De tentoonstelling “HOUTVAART INSPIRATIE”: Ontdek wat de architect van de Houtvaart bezielde. Kijk 
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hoe hedendaagse Haarlemse kunstenaars zich op hun beurt weer laten inspireren door De Houtvaart.  De 

tentoonstelling is te bezichtigen t/m 7 juli in De Hoofdwacht, Grote Markt 17. Open van vrij t/m zo 13.00 – 

17.00 uur. Toegang gratis.  

De kunstwerken zijn ook te koop. 

   

 

 

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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