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KOERIER 3 september 2019

Einde Seizoen nadert snel
Op zondag 15 september kunnen de vrienden voor de laatste maal zwemmen in de Houtvaart. 2019 heeft ons weer veel mooie zwemdagen gegeven
en heeft ons weer veel nieuwe vrienden opgeleverd. Het aantal bezoekers tijdens de Vriendenuren was 16.830. Dat is 2471 minder dan vorig jaar,
maar ruim 33% van het totaal aantal bezoekers. In totaal heeft de Houtvaart tot 1 september 55.631 bezoekers ontvangen.
2018 was een uitzonderlijk jaar. Bij de sluiting van het vriendenseizoen, dus na de verlenging, zijn er in 2018 bijna 75.800 bezoekers geteld. Maar als
we deze grote uitschieter weghalen, zien we door de jaren heen steeds een lichte stijging van het bezoekersaantal.
De gemiddelde watertemperatuur was in 2019 22,6℃. Dat is ruim een halve graad hoger dan in 2018.

Monumentendag zondag 15 september van 11.30 tot 16.45 uur.
De laatste dag van het zwemseizoen biedt de unieke mogelijkheid om de Houtvaart als monument eens goed te bekijken. U kunt zich onder
deskundige begeleiding laten voorlichten over de geschiedenis, architectuur en de technische aspecten van De Houtvaart. Er zijn doorlopend
rondleidingen. Vanaf 12.00 uur kunt u o.a. een kijkje nemen in de machinekamer en onderlangs het bad (in kleine groepen, met goed schoeisel en
kinderen vanaf 7 jaar alleen onder begeleiding).
Organisatie: Vrienden van de Houtvaart in samenwerking met de SRO.
Nadere informatie: https://www.openmonumentendag.nl/monument/openluchtzwembad-de-houtvaart/

Vriendenontbijt 23 augustus 2019
Een jaarlijkste traditie van de vrienden is het vriendenontbijt. Dit jaar vond het weer op een stralende ochtend in augustus plaats, dit maal voor de
laatste keer georganiseerd door Tonny Snabilié. Tonny is door de voorzitter Paul Platt bedankt voor al haar inspanningen. Het was een zeer gezellige
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Slotfeest
Om alle toezichthouders en overige vrijwilligers te bedanken voor hun inzet is hen op 1 september een slotfeest aangeboden, met een barbecue,
saladebuffet, drankjes en een heerlijk ijsje toe. Nogmaals veel dank aan alle vrijwillligers die het ons mogelijk maken om dagelijks te kunnen
zwemmen in de prachtige Houtvaart.

WINTERACTIVITEITEN VAN DE VRIENDEN VAN DE HOUTVAART
Pannenkoeken eten
Net als afgelopen jaren gaan de Vrienden van de Houtvaart gezamenlijk pannenkoeken eten in Zandvoort. De activiiteit wordt georganiseerd door
Hanneke van de Haterd en Monique Vissers op vrijdag 25 oktober 2018 in restaurant de Duinrand, Zandvoortselaan 103a te Zandvoort. Je bent
tussen 17.30 en 18 uur van harte welkom.
Eten en drinken op eigen kosten en iedereen rekent zijn eigen bestelling af.
Graag opgeven tot uiterlijk 20 oktober 2018 bij Hanneke van de Haterd, tel: 023-5327813 of Monique Vissers, mail: mvissers023@gmail.com .

Rondleiding door Paviljoen Welgelegen (het provinciehuis)
Gerrit Bosch en zijn vrouw Maria Bij de Vaate hebben aangeboden een gratis rondleiding te geven aan Vrienden van de Houtvaart op vrijdag 8
november a.s. om 10.30 uur. Inloop vanaf 10.00 uur. De rondleiding duurt ongeveer ca. 2 uur. Geïnteresseerden kunnen zich tot 13 oktober opgeven
bij Lia van Velzen, mail liavanvelzen@gmail.com

Wandelen in de Hout en/of Ontbijten bij La Place
Vanaf zondag 6 oktober gaan we elke zondag van 9.15 tot 10.00 uur wandelen in de Haarlemmerhout. Verzamelen om 9.15 uur bij de slagbomen van
La Place (Dreefzicht). Na de wandeling (tot ca. 10.00 uur) gaan we bij La Place ontbijten.
Alléén wandelen of alléén ontbijten is ook mogelijk. En de hond mag óók mee. Opgeven is niet nodig.

Ontbijten bij La Place op Vrijdagochtend
Elke eerste vrijdag van de maand om 9.30 uur gaat ook een groepje Vrienden lekker ontbijten bij La Place. Ga gezellig eens mee! Wil je tevoren even
een seintje per mail? Regel dat dan even met Adrie Klop.

Sport Vrolijk met Bram: sportief bewegen in de maand november
In november wil Bram Vrolijk (bij voldoende belangstelling!) enkele sportlessen geven in de Haarlemmerhout.
Voor wie: Mannen en vrouwen die op een lichte manier aan verschillende vormen van bewegen willen werken.
Wat: Wandelvormen, evenwichtsoefeningen, beetje spierkracht, ontspanningsoefeningen e.d. De lessen worden afgestemd op leeftijd en niveau van
de deelnemers.
Wat draag ik: Makkelijk zittende kleding. Het is buiten, houd daar rekening mee.
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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.

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.

Copyright © 2019 vrienden van de houtvaart, Alle rechten voorbehouden.
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