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Zondag 13 september is het weer Monumentendag
Een select aantal monumenten
Rijksmonument De Houtvaart is één van de 18 Haarlemse monumenten die, ondanks Corona, in
2020 weer meedoet. Het is weer mogelijk om op 13 september de Houtvaart te bezoeken.
Ruimte en openlucht, bij uitstek kenmerken van de Houtvaart, maken dit mogelijk.
Méér weten over de Houtvaart ?
Er wordt op monumentendag door medewerkers van de Vereniging Vrienden van de Houtvaart
achtergrondinformatie geboden over architectuur en cultuurhistorie, met aandacht voor de
architect en de techniek van de Houtvaart. Vanwege Corona is er dit jaar geen mogelijkheid voor
een kijkje in de machinekamer of onderlangs het bad.
Reserveer nu !
Let op: buiten het Vriendenuur (7.00-7.45 uur) is er op 13 september geen mogelijkheid te
zwemmen. Voor deelname aan de Monumentendag is reserveren en afstand houden verplicht
i.v.m. Corona.
Voor de reservering wordt gewerkt met blokuren. U kunt vooraf reserveren van 11.30 – 13.00
uur en vanaf 13.00 uur elk uur tot 16.45 uur. Na 13.00 uur geldt een maximum aantal van 45
bezoekers per uur.
Nadere informatie en reserveren:
https://www.openmonumentendag.nl/monument/openluchtzwembad-de-houtvaart/

Terugblik Vriendenuren, bericht van Lia van Velzen
We waren in maart al volop bezig met de voorbereidingen van het zwemseizoen 2020. Alleen de
Lifeguard (= reddingszwemmen) moest nog worden afgerond, toen COVID-19 roet in het eten
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Aanvankelijk dachten we dat het een verloren seizoen zou worden. Maar toch gingen 1 juni de
binnenbaden open. Het was even wennen: vooraf reserveren, badpak al aan, volgens een vaste
route erin / eruit, 5 banen ingedeeld op zwemsnelheid, niet inhalen en niet douchen. Toch was
het allemaal wel goed geregeld. SRO durfde dan ook per 1 juli De Houtvaart weer open te doen.
Het vooraf reserveren en betalen was wel een struikelblok, zoals ook het ontbreken van een
abonnement of de 65+-korting.
De aparte Vriendenuren werden wel gemist. Daarom waren we ook zeer verheugd dat op 15 juli
een start werd gemaakt met twee Vriendenuren. Op 15 augustus kwam daar zelfs een derde
Vriendenuur (naturistenzwemmen) bij. Geen gedoe met reserveren en een redelijke prijs maakte
het Vriendenuur meteen tot een succes, al konden we het zwemuur helaas niet afsluiten met
een gezellige koffietafel.
De eerste keren kwamen er 23 zwemmers (veel zwemmers hadden al gereserveerd bij SRO),
maar bijna alle keren daarna haalden we >40 zwemmers binnen.
Toch waren de Vriendenuren bijna niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de
toezichthouders, waaronder zes personen die op een donderdagmiddag nog gauw even het
Lifeguard Certificaat haalden. Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet.
Het bestuur had die dankbaarheid graag ook willen uiten tijdens het Slotfeest, maar dat was toch
een beetje te riskant. De BBQ werd dus afgelast.

Samenstelling en taakverdeling bestuur
Het bestuur is weer voltallig met de benoeming van Reinier Hille Ris Lambers als lid en Paul
Platt als voorzitter. Dit heeft geleid tot een discussie over het herverdelen van de taken. Het
resultaat hiervan is:
Paul Platt - voorzitter
- 1e aanspreekpunt voor SRO en Gemeente Haarlem
Jan Nijenhof - aanspreekpunt vrijwilligers/toezichthouders via de coördinatoren Lia van Velzen
en Kees Korner
- aanspreekpunt voor coördinator activiteiten (nog vacant)
Barbara van Balen - verslaglegging bestuursvergadering
- penningmeester
- ledenadministratie
Hans Bakker - behoud historische en culturele waarde van het zwembad
- organisatie jaarlijkse monumentendag
- energie en milieu verbeterende maatregelen i.s.m. SRO en Gemeente
Renier Hille Ris Lambers - Communicatie met de leden
- Redactie Nieuwsbrief
- Inhoud website
- Promotie van de vereniging
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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.
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