15-01-2022 16:44

Subscribe

HOUTVAART KOERIER AUGUSTUS 2021

Past Issues

Translate

Dit is de digitale Houtvaartkoerier. De nieuwsbrief van het bestuur van Vrienden van de
Houtvaart. https://houtvaart.nl/
Bekijk deze email in uw browser

KOERIER 22 Augustus 2021

Einde zwemseizoen in zicht
Het laatste vriendenuur (7.00 - 10.00 uur) van dit seizoen zal op zondag 12 september zijn. Tot 12
september is het abonnement geldig en het blijft ook mogelijk een los bad te kopen. Aansluitend vindt op
die zondag de jaarlijkse monumentendag plaats (zie info in deze nieuwsbrief en op de website).
Het banenzwemmen tijdens de SRO-uren eindigt op zaterdag 11 september. Vanaf dinsdag 14 september
start de zwem4daagse.(informatie is ook te vinden op de website van SRO). Een aantal vrijwilligers
hebben hun medewerking toegezegd.
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Welkom in de actietijd!

Verslag onthulling gedenksteen 27 juli 2021
Op 27 juli heeft Burgemeester Wienen in de Houtvaart een gedenksteen onthuld die herinnert aan de
acties van de Vrienden tot behoud van het bad. Zo’n 60 actieve leden waren op de bijeenkomst
aanwezig. Om de stemming erin te brengen, waren vooraf her en der oude affiches aangeplakt, die bij
menigeen weer herinneringen aan vroeger op riepen.
De bijeenkomst begon om 17.15 uur met een toespraak van onze voorzitter, Paul Platt, waarin hij
vertelde dat de vereniging er qua Vriendenuren goed voor staat met 119 bezoekers per dag en soms een
topdag met 169 zwemmers. Ook de vertrouwde gezelligheid is weer terug. Zorgpunt is de daling van het
ledental door de corona crisis, maar gelukkig zit er nieuw zwemmers potentieel in de ontwikkelingszone
Zuid -West. En we gaan ons volop richten op het 100 jarig bestaan van de Houtvaart in 2027.
Het initiatief voor de gedenksteen kwam van drie leden met de vraag of het mogelijk is om in het bad een
herinnering te plaatsen waardoor huidige bezoekers beseffen dat het voortbestaan van het bad bedreigd
is geweest en dat het bad is gered.
Na Paul Platt kreeg de burgemeester, Jos Wienen het woord. Vervolgens vroegen twee sprekers
spontaan het woord. Theo van Gorsel noemt graag nog Alie Weeda, die aan het Ruiterplein woonde en
de aanstichtster was van de actie tot het behoud van het bad. Dick Wernsen noemt Lia Kroskinsky, de
toenmalige wethouder die in de actietijd de Houtvaart in haar portefeuille had. Zij heeft zich erg
ingespannen voor een goed resultaat voor de Houtvaart, zelfs tegen het advies van ambtenaren in.
Vervolgens mocht Hans Bakker de regie voeren over de onthulling. Die vond plaats door het wegtrekken
van een “SOS Houtvaart” affiche. Didy Karman en Theo van Gorsel - bestuursleden van het eerste uur hebben daarna de steen ingewijd met zwembadwater.
Veel publiciteit
Vooraf was een persbericht uitgegaan naar lokale en regionale media. Dat leidde tot berichtgeving van
Haarlem 105 en Haarlem nieuws, veel reacties (zeker 100) op facebook Haarlem 105, en een groot artikel
in het Haarlems Dagblad. Mooie publiciteit voor de Houtvaart!
Nadien zijn er veel positieve reacties geweest op de bijeenkomst. Wij kunnen dan ook zeer tevreden
terugkijken op de bijeenkomst, de samenwerking met de SRO en de medewerking van de gemeente bij
de vergunningverlening.
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Coronaproof verzameld op de ligweide...

Monumentendag 12 September
Op 12 september organiseren de Vrienden van de Houtvaart in samenwerking met de SRO wederom de
monumentendag in de Houtvaart! Met informatie en toelichtingen op cultuurhistorie en architectuur.
Vanaf 11.30 uur - 17.00 uur .
Gratis toegang (geen zwemmen).
Reserveren in blokuren via de Monumentendag site via link:
https://www.openmonumentendag.nl/monument/openluchtzwembad-de-houtvaart/

Hulde aan een zwem-ster
Zondag 15 Augustus heeft Hanne Keijzer in niet
minder dan 7 uur, 10 minuten èn 54 seconden de
oversteek van Medemblik naar Stavoren
gemaakt en daarmee haar grote wens het
IJsselmeer te bedwingen waar gemaakt.
Veel ‘Vrienden’ hebben haar met groot
enthousiasme en toewijding zien trainen in ‘ons’
bad en dat is niet voor niets geweest! Reden voor
de ‘Vroege Vogels’ om Hanne maandag met
applaus te ontvangen en haar te eren met een
‘Zwem Ster’ medaille

Zwem4daagse 14/09 - 17/09
Tijdens deze week kun je vier dagen achter elkaar baantjes zwemmen én donaties ophalen voor
kankeronderzoek. Elke gedoneerde euro gaat voor 100% naar geselecteerde onderzoeken en projecten.
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Tijdens deze week zal Maarten van der Weijden verschillende zwembaden bezoeken om de deelnemers
te motiveren alles te geven, ook in de Houtvaart.
Meer informatie/ Inschrijven? https://sro.nl/zwembad-de-houtvaart/zwem4daagse-met-maarten-van-derweijden/

Berichten van de ledenadministratie
Vriendelijk verzoek aan alle trouwe leden, frequente zwemmers en actieve vrijwilligers om even na te
kijken op je bankafschriften of je je contributie voor 2021 echt al hebt betaald. Volgend seizoen hopen we
een nieuw ledenadministratiesysteem te kunnen invoeren waardoor controle op het lidmaatschap
eenvoudiger wordt en voldoet aan de regels van de Privacy Wetgeving.
Door te betalen maak je duidelijk dat je Vriend wilt blijven. Maak minimaal €3,50 (voor volwassenen) of €
2,00 (voor jeugd) over op rekeningnummer: NL 89 INGB 0002032993 t.n.v. Vrienden van de Houtvaart en
onder vermelding van je adres en e-mail. Na betaling kun je in de Houtvaart een sticker vragen voor op je
abonnement als bewijs van lidmaatschap.

Vriendenuren
Ook dit jaar zijn de openingstijden van de vriendenuren op basis van lidmaatschap:
Elke ochtend van 7.00 - 10.00 uur. Op zaterdag uitsluitend naturistisch zwemmen tot 9.45 uur. Toegang
op basis van een abonnement van SRO en incidenteel bij aankoop van een losbad (65- €4,45 en 65+
€2,4).

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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