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

Update... Zwemmen vanaf 24 April! 

Vanaf zaterdag 24 april 2021 dagelijks vriendenuren van
7.00-10.00 uur
(Zaterdag naturistenzwemmen)
 
De volgende regels gelden: 
De regels zoals de SRO hanteert. (zie hiervoor de site van SRO/Houtvaart) https://sro.nl/zwembad-de-
houtvaart/

Zwemmen kunt u in drie tijdsblokken ieder startend op het hele uur. 
Duur per tijdsblok: 60 minuten (45 minuten zwemmen en 15 minuten omkleedtijd)
Vooraf reserveren is de eerste week niet nodig. 
Het maximum aantal zwemmers is 50.
Per keer wel een briefje meenemen met naam, telefoonnummer i.v.m. registratie conform het
protocol.
Zwemmen alleen voor leden vrienden van de Houtvaart (zie onder). 
Nieuwe leden (aangemeld via de site) kunnen via hun smartphone tonen dat zij lid zijn.
De eerste week vraagt de SRO voor de vriendenuren geen toegangsprijs.
Voor de periode vanaf 1 mei kunt u een abonnement aanschaffen voor de rest van het seizoen.
Voor 65+ geldt een gereduceerd tarief. Los bad is ook mogelijk. Zie site SRO/Houtvaart
Volg de routing zoals door SRO in de Houtvaart is aangegeven.
Kies een baan, die bij je past (snel, gemiddeld, langzaam) en blijf in die baan.
Er wordt koffie/thee to go aangeboden in kartonnen bekers. Een vrijwillige bijdrage in de koffiepot
wordt op prijs gesteld.
De douches zijn nog afgesloten.

We hopen dat er veel gebruik van de vriendenuren wordt gemaakt! 

CONTRIBUTIE 2021
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Beste Vrienden, velen van jullie hebben reeds de contributie betaald, waarvoor hartelijk dank. Voor de
anderen: Graag de contributie (minimaal €3,50) overmaken op NL89 INGB 0002032993 onder vermelding
van je naam en adres.

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.

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. 

Copyright © 2021 vrienden van de houtvaart, Alle rechten voorbehouden. 
 
 

U kunt hier uw gegevens wijzigen of uitschrijven van onze mailinglijst. 
 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.facebook.com/Zwembad-De-Houtvaart-114405648645620/
http://www.houtvaart.nl/
https://houtvaart.us16.list-manage.com/profile?u=22ca6e18b70e4a2fb745c859c&id=2b907c007e&e=a572efb8fb
https://houtvaart.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=22ca6e18b70e4a2fb745c859c&id=2b907c007e&e=a572efb8fb&c=b2022d6825
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=22ca6e18b70e4a2fb745c859c&afl=1
http://eepurl.com/gp7be1
https://us16.campaign-archive.com/home/?u=22ca6e18b70e4a2fb745c859c&id=2b907c007e
javascript:;

