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KOERIER 16 mei 2021

Zwemmen tijdens de vriendenuren? Alweer meer dan
2 weken mogelijk!
Heerlijk, alle ochtendend vriendenuren zoals we al jaren gewend zijn. De organisatie staat. Voldoende
toezichthouders met de vereiste certificeringen. Een nieuw reserveringssysteem dat inhoudt dat je na
aankoop van je abonnement een account aanmaakt via de site van de SRO (sro.nl/zwembad-dehoutvaart/) en vervolgens reserveert om te zwemmen tijdens de vriendenuren of de SRO-uren. Het is
even wennen maar na even zoeken wijst het zich vanzelf. Ook staat daarop een overzicht van de
inmiddels bekende regels waar iedereen zich aan moet houden vanwege corona. Het blijft mogelijk om
eenmalig een kaartje te kopen bij een van de toezichthouders, mits je lid bent. De kosten bedragen voor
65-: 4.40€ en voor 65+ 2,45€. Als je hiervan gebruik maakt graag contact en gepast betalen.
De eerste week was de temperatuur van het water boven de 16 gr. Echter vorige week enkele dagen er
onder, zwemmen is dan niet verantwoord. Kijk regelmatig op onze website (www.houtvaart.nl) voor
actuele informatie, ook over onze activiteiten. Deze week is de temperatuur aangenaam en zelfs vandaag
(13 mei) 21 gr. Aantal bezoekers was dan ook groot.
Wij hopen vele leden dit seizoen te ontmoeten!
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Met het behoud van de Houtvaart werden ook de Vriendenuren weer in ere hersteld. (foto 2021)

Acties van de Vrienden Vereeuwigd
Het is gelukt ! Net vòòr het zwemseizoen 2021 is in de Houtvaart de gedenksteen geplaatst met
vermelding van de acties door de Vrienden, die uiteindelijk hebben geleid tot behoud van het bad. De
steen is er gekomen op initiatief van drie leden, waarna het bestuur in 2020 de realisatie ervan heeft
opgepakt.
Gekozen is voor een plek in de hal, waar iedere bezoeker langs komt. Materiaal en basiskleur
corresponderen met ander historisch materiaal in de Houtvaart. Door inmetselen is de steen voor altijd in
het gebouw opgenomen. De vormgeving is sober, echter niet in dertiger jaren stijl omdat acties rond de
Houtvaart vanaf de jaren tachtig zijn ingezet.
Vanwege Corona is het nog niet tot een onthulling gekomen. Wel wordt de optie open gehouden dit
alsnog officieel te doen op 27 juli (namiddag). Bij voldoende belangstelling en als het qua Corona kan. 27
juli is het moment waarop de Vereniging precies 29 jaar bestaat. Een lid van het College zal daarbij ook
aanwezig zijn. Dus zet alvast in je agenda !
Bij deze een woord van dank aan degenen die hebben bijgedragen aan de realisatie. Allereerst de
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vormgever van de steen, Rogier Polman. Fa. Troupin heeft de steen geproduceerd, mét een
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sponsorbijdrage! Bij de gemeente zijn Iris Baars, Marjoleine van Schaick, Daniel van der Elst en Andre
Schous actief geweest. En bij de SRO waren dat Michiel Heimgartner, Ruud van den Bosch en Bertus van
Mansom. De laatst genoemde mocht de kroon op het werk zetten.
Hans Bakker

Vanaf 23 Mei (Mits volgens de geldende Coronaregels toegestaan):
Zwemles: vanaf 23 mei elke zondag van 9:00 tot 9:45 uur kun je op individuele basis zwemtips krijgen
van Anke Kranendonk om je zwemslag te verbeteren. Je kunt vrijblijvend meedoen. Tóch is het handig
als je je van tevoren aanmeldt op zwemtips@houtvaart.nl en aangeeft, waarin je graag hulp zou willen
hebben. De zwemtips worden gegeven in het ondiepe gedeelte van de voorste baan.
Aquajoggen: vanaf 23 mei elke zondag van 9.00 tot 9.30 uur aquajoggen in het diepe gedeelte van de
voorste zwembaan. Aanmelden is niet nodig, maar VOL=VOL.
Banenzwemmen op zondag: Vanaf 23 mei is de voorste zwembaan (terraszijde) na 9.00
uur gereserveerd voor zwemtips en aquajoggen.

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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