KOERIER 3 juli 2019

EERSTE WEEKEND JULI; LAATSTE KANS VOOR BEZOEK AAN DE HOUTVAART
TENTOONSTELLING !

In het weekend van 5 t/m 7 juli is de Houtvaart tentoonstelling in de Hoofdwacht voor het laatst te
bezichtigen. Het reactieboek laat waarderende reacties zien over de kwaliteit en de variatie. Mis deze
unieke Houtvaart experience dus niet ! Na 7 juli gaan de werken weer terug naar de kunstenaars.
Aanschaf van een kunstwerk is nog steeds - via de kunstenaars - mogelijk. (kijk voor meer informatie op de
site)
Toegang is gratis. Grote Markt 17, op vrijdagen t/m zondagen van 13.00 - 17.00 uur.

Diverse activiteiten in de Houtvaart
Nieuwe coördinator Vriendenuren
Kees Korner gaat samen met Lia van Velzen de Vriendenuren coördineren.

Zwem4daagse
Doordat de wandel4daagse opeens later dan anders werd ingepland, viel deze samen met “onze” 50-ste
Nationale Zwem4daagse. Deze ging op dinsdag van start met een eerbetoon – een klein fluitconcert - aan
wijlen Luc van Buuren, die voorheen altijd de zwemmers “wegfloot”.
Joop Rijnders deed alle 50 keren aan de Zwem4daagse mee. Naast de 50-ste medaille kreeg Joop van
SRO een mooie bos bloemen en van de Vrienden een Houtvaartfoto op chocolade. Er deden nog 170
andere zwemmers mee. Zie ook de foto’s op de facebookpagina van De Houtvaart.

Schoolzwemmen afgelopen
Het schoolzwemmen is nu afgelopen. Tijdens de Vriendenuren kwamen we af en toe in de laatste baan
leerlingen tegen van het Stedelijk Gymnasium Haarlem en was het ook in de overige banen iets drukker
dan normaal. Toch verliep alles soepel. Hopelijk komen de leerlingen ook in de vakantie naar de

Houtvaart.

Prijsuitreiking tekenwedstrijd 3 juli 17.00 uur
Er werden maar weinig tekeningen ingeleverd voor de tekenwedstrijd “Het Geheim van de Houtvaart”.
Daarom krijgen alle inzenders een prijs. Deze wordt uitgereikt tijdens de Opblaasmiddag op woensdag 3
juli om 17.00 uur.

Maanlichtzwemmen vrijdag 19 juli van 21.30 tot 23.00 uur
Nog even de regels op een rijtje:
·

Aanmelden kan tot 19 juli 10.00 uur in de Houtvaart of via liavanvelzen@gmail.com.
ZONDER AANMELDING GÉÉN TOEGANG.

·

Toegang €1,20 (abonnement niet geldig) + hapje/drankje voor het “buffet”.

·

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

·

Daarna gezellig samenzijn op het terras tot 23.00 uur + samen opruimen

·

Uitsluitend voor volwassenen.

Vriendenontbijt vrijdag 23 augustus
We zijn op zoek naar 1 of 2 nieuwe coördinator(en) voor het jaarlijkse Vriendenontbijt. Deze regelt/regelen
in overleg met enkele anderen de datum, de “aankleding” (muziek), oproep voor helpers, wat er op tafel
komt (wie wil wat maken), enz. Voor de boodschappen en het bakken van de eieren zijn al helpers
gevonden. Wie wil deze taak volgend jaar op zich nemen? Meld je bij de huidige coördinator Tonny
Snabilié, tel. 531 36 84, tonny.snabilie@gmail.com .

Berichten van de vrienden
In memoriam expositie “In het licht van toen”
De Waag van 27 juni t/m 7 juli 2019.
Fia Eijssens, actief lid van de vereniging, exposeert de werken van haar overleden echtgenoot Meindert
Rasker in de Waag. De officiële opening is verricht door Arjan Bosch op zondag 30 juni.

Berichten van het bestuur
Vacature bestuur
Het bestuur van de Vrienden van de Houtvaart heeft momenteel vier leden. Om de takengoed te kunnen

vervullen is uitbreiding met een vijfde lid gewenst. Voor meer informatie zie de website.

Derde coördinator gezocht
In de loop der jaren is de belangstelling voor vriendenuren en de omvang van het werk voor het toezicht
omvangrijker geworden. Het bestuur zoekt een derde coördinator om de activiteiten en werkzaamheden
beter te kunnen verdelen. Voor meer informatie zie de website.

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 (0235314517) 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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