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KOERIER 10 Oktober 2021

Seizoen '21 afgesloten
Zondag 12 september hebben we het zwemseizoen afgesloten. Het was een mooi seizoen met gemiddeld
102 zwemmers per dag. Over het hele seizoen tellen we in totaal 14.515 zwemmers. De vrijwilligers
hebben zich uitstekend ingezet om de vriendenuren dagelijks goed te laten verlopen. Hulde! Het bestuur
heeft ervoor gekozen hen te waarderen in de vorm van een cadeaubox die eind oktober aangeboden zal
worden. Het traditionele slotfeest was helaas nog niet verantwoord te organiseren eind augustus.
Het was een seizoen met hoogtepunten zoals de onthulling van de gedenksteen waarover uitvoerig
verslag is gedaan in het Haarlems Dagblad en via diverse media. Ook de komst van Maarten van der
Weijden om aandacht te vragen voor onderzoek naar genezing van kanker bij kinderen kan een
hoogtepunt genoemd worden. Maarten is samen met zijn illustere voorganger Johnny Weismuller
vereeuwigd. Michel Rog, wethouder Sport en leerlingen van diverse scholen hebben deelgenomen aan
zijn clinic. Deze bijeenkomst was tevens de start van de jaarlijkse zwem4daagse, die ook dit jaar goed
werd bezocht. Ook de de jaarlijkse monumentendag was succesvol met vele bezoekers die
geïnteresseerd waren in de geschiedenis van de Houtvaart. Wij danken Hans Bakker en vrijwilligers voor
hun inzet.
De Houtvaart is dicht tot het laatste weekend van april ’22. In de tussenliggende periode vinden er diverse
activiteiten plaats om elkaar toch te ontmoeten. Zie hiervoor de informatie in deze nieuwsbrief en op onze
site (Houtvaart.nl)
Het bestuur wenst jullie allen een goede herfst/winterperiode en tot ziens in het nieuwe zwemseizoen van
’22.
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niet te missen voor binnenkomers (foto EO)

Monumentendag in de Houtvaart
De monumentendag 2021 heeft 95 bezoekers getrokken. Vooraf was bekendheid gegeven aan de
Monumentendag via verschillende websites waaronder onze eigen Houtvaartsite, de site zwembad de
Houtvaart van de SRO, visit Haarlem.nl en de Openmonumentendag-site. Daarnaast mochten wij ook bij
de Historische Vereniging Haerlem een aankondiging ophangen op de voordeur, waardoor ook bezoekers
van de Hoofdwacht en langslopende bezoekers van de Grote Markt geattendeerd werden op de
mogelijkheid van een bezoek aan het monument de Houtvaart tijdens deze dag.

De meeste bezoekers bleken een inleiding door een van de gidsen zeer op prijs te stellen, wat meermaals
leidde tot een plezierige wederzijdse kennisuitwisseling over andere zwembaden, zoals het natuurbad
Tuindorp in Hengelo (monument uit 1923) en zwembaden in Brisbane (Australië).

Gelet op de concurrentie van Monumenten in het centrum die zonder voor-aanmelden open waren, zijn
wij tevreden zijn over het verloop en het bezoekersaantal. Vooral het spandoek aan het Ruijterplein
zorgde in de middag voor spontane binnenkomers, die uiteraard wel meteen geregistreerd werden.
Omstreeks kwart voor zes was alles weer ingepakt en konden wij terugblikken op een geslaagde dag in
goede sfeer.
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Bezoek Maarten van der Weijden aan de Houtvaart

Vervolg Gedenksteenbijeenkomst
De bijeenkomst ter onthulling van actiegedenksteen op 27 juli heeft heel veel positieve reacties
opgeleverd. Een uitgebreider verslag én veel foto's vindt terug op de site onder:
https://houtvaart.nl/2021/09/verslag-onthulling-gedenksteen-27-juli-2021/

Wie willen Adriaan begeleiden?
Adriaan is een trouwe zwemmer geweest in de Houtvaart. Dat is nu niet meer mogelijk omdat hij
rolstoelgebruiker is. Wel wil hij graag weer zwemmen. Hij heeft nu de mogelijkheid om op woensdag
tussen 11.30 en 12.00 uur te zwemmen in Nieuw-Unicum. Het vervoer vanaf Hildebrand (Dreef) is
geregeld maar hij heeft een beetje hulp nodig bij het aan- en uitkleden. Wie wil met hem meegaan met de
mogelijkheid om zelf ook te zwemmen? Het aantal reacties bepaalt hoeveel woensdagen per maand hij
kan gaan zwemmen.
Graag per mail bij Lia van Velzen (liavanvelzen@gmail.com) aanmelden.

Winteractiviteiten
Fitness training Bram Vrolijk
Elke zondag in november ( 7 – 14 – 21 – en 28 ) wordt er onder begeleiding van gediplomeerd Ciosser
Bram Vrolijk van 9.00 tot 9.50 uur een buitenactiviteit gedaan. Er zal worden gewandeld en er worden
enkele lichte balans/uithouding / kracht oefeningen gedaan.Iedereen die gevaccineerd is kan mee doen.
Start en verzamelplaats: op de parkeerplaats van La Place (voorheen Dreefzicht)
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een telefoonnummer van iemand die gebeld kan worden als er iets gebeurt tijdens de activiteit. ( is nog
niet nodig geweest 😊 ).
Heb je specifieke vragen omtrent je gezondheid of weet je niet of deze activiteit wat voor je is, stuur dan
een vraag naar: jan07nl@hotmail.com met je telefoonnummer.
2 jaar geleden werd deze activiteit door de deelnemers, die gemiddeld boven de 55 jaar waren, een
succes genoemd. Helaas kon de activiteit in 2020 door corona niet doorgaan.
De fitnesstraining gaat alleen door als de overheidsregels dit toestaan. Dit is op de 7de november
bekend.

Zondag ontbijten in la Place
In het herfst- en winterseizoen komt op elke zondag om 10.00 uur een groep Vrienden bij elkaar om te
ontbijten in la Place. Iedereen die wil, is van harte welkom.

Pannenkoeken
Vrijdagavond 29 oktober om 18.00 uur gaan de vrienden weer - op eigen kosten pannenkoeken - eten bij
Pannenkoekenrestaurant de Duinrand Zandvoortselaan 130 in Zandvoort. Opgeven kan bij Hanneke van
de Haterd 023-5327813.

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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