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Zwemmers in Juni
Het is heel fijn dat er weer volop gezwommen kan worden in de Houtvaart. De vriendenuren zijn ook in
juni goed bezocht. In totaal waren er afgelopen maand 3557 zwemmers, gemiddeld 119 per ochtend met
een uitschieter op 23 juni toen het er 169 waren. De watertemperatuur was op die dag 23 graden, dat zal
ongetwijfeld van invloed geweest zijn. Vanaf de (koude) start in april staat de teller eind juni op 5713
bezoekers. Dank aan Lia van Velzen die de maandelijkse gegevens voor het bestuur en voor SRO
bijhoudt. De verruiming van de corona-regels ( met behoud van de 1,5 m. afstand) heeft geleid tot
verdere normalisering, zodat naast het zwemmen ook weer ruimte is voor gezelligheid en de mogelijkheid
elkaar te spreken bij een kopje koffie na het zwemmen. De zwemactiviteiten op de zondagochtend vinden
weer plaats en de geplande data maanlichtzwemmen gaan door. Het bestuur denkt zelfs al na over het
traditionele slotfeest voor de vrijwilligers eind augustus. Wij wensen je een mooie zomer en hopen je te
ontmoeten in de Houtvaart.

Officiële onthulling gedenksteen
Naar het zich op dit moment laat aanzien zal de feestelijke onthulling van de gedenksteen in de Houtvaart
op 27 juli in de namiddag door kunnen gaan. De voorbereidingen voor de bijeenkomst zijn in volle gang.
Er zijn veel positieve reacties binnengekomen op de uitnodiging om de bijeenkomst bij te wonen.
Ongeveer twee weken van tevoren maken wij de Coronastand van zaken nog een keer op. Houd dus
medio juli de site in de gaten. Actieve leden uit heden en verleden ontvangen zoveel mogelijk direct
bericht.

Oproep nieuwe gidsen Monumentendag
De Houtvaart is niet alleen een zwembad maar ook een cultuurhistorisch monument. Sinds 1997 staat de
Houtvaart op de rijksmonumentenlijst. De vereniging wil deze bijzondere zwemlocatie graag zo houden en
dat lukt alleen als veel mensen hiervan op de hoogte zijn en de waarde ervan beseffen. Daarom doen de
Vrienden elk jaar mee aan de Monumentendagen, waarop informatie over de bijzondere architectuur en
cultuurhistorie van de Houtvaart wordt geboden. Dit jaar vindt de monumentendag in de Houtvaart plaats
op zondag 12 september.
https://mailchi.mp/1a3eb2fb060a/houtvaart-koerier-juli-2021?e=a572efb8fb
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Hoe meer gidsen wij hebben, hoe beter het verhaal aan bezoekers kan worden overgebracht. Daarom
een oproep om je aan te melden als Monumentendaggids.Als je je aanmeldt, krijgt je van tevoren een
handleiding met alle noodzakelijke informatie. De ervaring leert dat het architectuurverhaal makkelijk
verteld kan worden aan de hand van de kenmerken die je gewoon in de Houtvaart ziet. Vaak nemen
bezoekers zelf ook verhalen mee van “vroeger”, waardoor gesprekken levendig en informeel zijn. Help
mee de Houtvaart als bijzondere zwemlocatie op de kaart te houden! Daarmee houd je het bad op de
monumentenkaart van Haarlem en de regio. Aanmelden kan bij Hans Bakker via bakkerjhm@gmail.com.
Je ontvangt dan tijdig de instructie met desgewenst een toelichting.

De Houtvaart in Monumentenperspectief (foto Eric Oudendijk. Monumentendag 2020)

Houtvaartboek en de Houtvaart Architectuuruitgave
nog steeds verkrijgbaar.
Het boek met historische achtergronden van de Houtvaart én een boeiende beschrijving van de
Vriendenacties voor het behoud is nog steeds te koop. Ook van de Houtvaart Architectuuruitgave zijn nog
enkele exemplaren over. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Het boek kost € 12,50 en de
Architectuuruitgave € 8,- Bestel je ze samen, dan betaal je € 20,- Voor bestelwijze en nadere informatie
over de producten zie : https://houtvaart.nl/publicaties-tentoonstellingen. Met aanschaf steun je ook de
kas van de Vrienden
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De Houtvaart. Impossante architectuur!

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).

Zwemmen bij maanlicht
vrijdag 23 juli 2021

naakt of gekleed zwemmen

vrijdag 20 augustus 2021

naakt of gekleed zwemmen

Programma
21.30 - 22.00 uur *:

Baantjes zwemmen

22.00 - 23.00 uur *:
23.00 - 23.15 uur *:

Afterparty-buffet - uiteraard op gepaste afstand, hapje/drankje meenemen
Samen alles opruimen.

(* Op 20 augustus alles half uur vroeger.)

Regels
Inschrijven VERPLICHT op de aanmeldlijst in de Houtvaart (maandag tot vrijdag 10.00 uur)
Minimaal 15, maximaal 30 personen (volwassenen).
Toegang €1,15 contant (abonnement niet geldig).
Hapje en/of drankje meenemen voor het buffet.
Geef bij aanmelding een 06-nummer op zodat je een sms of app- bericht krijgt als het
maanlichtzwemmen niet doorgaat.
Wijzigingen en/of aankondigingen van andere activiteiten leest u op de informatieborden en op de website
www.houtvaart.nl

https://mailchi.mp/1a3eb2fb060a/houtvaart-koerier-juli-2021?e=a572efb8fb

3/4

15-01-2022 16:46

Subscribe

HOUTVAART KOERIER JULI 2021

Past Issues

Translate

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.

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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