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Berichten uit het zwembad 

 

Records 

In de voorlaatste week van juli werden niet alleen temperatuurrecords in Nederland gebroken, ook in het 

zwembad tijdens de vriendenuren zijn diverse records gesneuveld. De hoogste watertemperatuur 

(gemeten om ca. 7.00 uur) was vorig jaar 26,5 ⁰C en het record aantal bezoekers van de Vriendenuren 

stond op 220. De nieuwe records zijn 28,1 ⁰C (za 27/7) en 228 Vrienden (vrij 26/7). 

 

Einde seizoen en verlenging 

Het Houtvaart- (combi-) abonnement 2019 is geldig t/m zondag 1 september 17.00 uur. De Vriendenuren 

(dagelijks van 7.00 – 9.45 uur) worden met 2 weken verlengd t/m zondag 15 september. Als je hiervan 

gebruik wil maken moet je lid zijn van De Vrienden én over een aanvullend abonnement of een 12-

badenkaart beschikken. 

 

Dit aanvullend / verlengingsabonnement kost €13 en is te verkrijgen: 

- vanaf 19 augustus tijdens de reguliere SRO – uren aan de kassa  

- tijdens de Vriendenuren op maandag 26 augustus en donderdag 29 augustus (7.30 – 9.30 uur). 

 

De 12- badenkaart is geldig tot één jaar na aankoop en dus ook tijdens deze verlenging. Bij uitzondering is 

het mogelijk een los bad te kopen voor € 4,30 (contant!). 

Op zaterdag 7 en 14 september is het zoals altijd (uitsluitend!) naturistisch zwemmen van 7.00 – 9.30 uur. 



 

Op zondag 8 en 15 september is er van 8.45 tot 9.15 aquajoggen in het diepe. 

  

  

Activiteiten in augustus 

 

Zeemijl van Bloemendaal 11 augustus 

Op zondag 11 augustus wordt weer De Zeemijl van Bloemendaal gezwommen. Traditiegetrouw doen daar 

veel Vrienden van de Houtvaart aan mee en wij wonnen dan ook al vaak de beker voor de grootste 

deelnemersgroep. Ook dit jaar willen we die beker winnen. Vergeet daarom bij de inschrijving niet te 

vermelden, dat je lid bent van de Vrienden van De Houtvaart. 

 

Voor verdere informatie zie de posters in het zwembad en/of de website www.reddingsbrigade-

bloemendaal.nl/zeemijl.html 

  

Maanlichtzwemmen 16 augustus 

Voor het Maanlichtzwemmen van 19 juli gold een maximum van 50 deelnemers ( i.v.m. het aantal 

beschikbare toezichthouders en helpers). Ondanks enkele afzeggers, moesten we tóch veel mensen 

teleurstellen. Het was dan ook erg jammer, dat er uiteindelijk 15 mensen onaangekondigd niet kwamen 

opdagen. Wij hadden hun plaats graag aan een ander gegeven. 

Het werd een heel gezellige avond met veel lekkere hapjes en drankjes. 

  

Op vrijdag 16 augustus is er weer Maanlichtzwemmen. De  aanvangstijd is dan 21.00 uur (inloop vanaf 

20.45 uur). Hieronder nog even kort de spelregels: 

·              Opgeven verplicht: op de lijst in het zwembad of via liavanvelzen@gmail.com . 

·              Alleen voor volwassenen, max. 50 personen. 

·              Toegang €1,20 + hapje/drankje voor het “buffet” meenemen. 

·              Zwemmen  van 21.00 tot 21.30 uur, naar keuze naakt of in badkleding. 

·              Daarna “party” op het terras tot 22.30 uur en samen alles opruimen. 

  

   

Vriendenontbijt vrijdag 23 augustus  

Kom op vrijdag 23 augustus vanaf 7.30 uur ook heerlijk genieten van een broodje, gebakken eitje, een stuk 

cake en/of andere lekkernijen. De deelname is gratis, maar een bijdrage is welkom. Helpers (iets lekkers 

maken of bakken, tafel dekken, koffie zetten etc.) kunnen zich melden bij Tonny Snabilié, tel. 531 36 84, 

tonny.snabilie@gmail.com 

We zijn op zoek naar 1 of 2 nieuwe coördinator(en) voor het vriendenontbijt. Deze regelt/regelen 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  . 



 

   

 

 

 

TEKENWEDSTRIJD HET GEHEIM VAN DE HOUTVAART 

  

 

 

Naar aanleiding van de tentoonstelling “Houtvaart Inspiratie” werd een tekenwedstrijd georganiseerd met 

als thema “Het Geheim van De Houtvaart”: Wat zie je onder water door je duikbrilletje? Wat leeft er in de 

gangen onder de perrons? Wat gebeurt er ’s nachts? E werden 5 tekeningen ingeleverd. Daarom besloot 

de jury, bestaande uit Anke Kranendonk (jeugdboekenschrijfster), Charlotte Dematons (illustrator) en 

Michaëla Bijlsma (beeldend kunstenaar), om alle deelnemers een prijs toe te kennen. De prijsuitreiking 

vond plaats in De Houtvaart op 3 juli. De eerste prijs werd gewonnen door Hylke (9). De zusjes Flora (8) en 

Nikki (6) en broer en zus Jonathan (9) en Lieke (11) wonnen allen een tweede prijs. De prijzen waren 

beschikbaar gesteld door de juryleden, SRO en Vrienden van De Houtvaart. 

 

  

 



 

  

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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