
Zwembad de Houtvaart
        Piet Heinstraat 12, 2014 AR Haarlem www.zwembaddehoutvaart.nl

  Zwembad de Houtvaart  

Kom ook dit seizoen weer genieten in zwembad  
de Houtvaart met allemaal leuke activiteiten!

Los bad € 4,30

Los bad 65+ op vertoon van 65+ kaart € 2,35

12-badenkaart € 43,00

12-badenkaart 65+ op vertoon 65+ kaart € 23,50

12-badenkaart Haarlem Pas kaart op naam pashouder € 23,50

Voorverkoop*

t/m 26 april
Regulier

vanaf 28 april

Houtvaartabonnement

Jeugd t/m 15 jaar en 65+ op vertoon 65+ kaart € 55,00 € 72,50

Volwassenen € 75,00 € 100,00

Zomerzwemabonnement**

Jeugd t/m 15 jaar en 65+ op vertoon 65+ kaart € 68,00 € 91,00

Volwassenen € 93,00 € 124,00

*        De voorverkoop van seizoen abonnementen eindigt op vrijdag 26 april. Je profiteert van voorverkoopkorting op het  
reguliere tarief. Dit is mogelijk tijdens kassa-uren van SRO in zwembad De Planeet en het Boerhaavebad. In de Houtvaart zelf 
is ook voorverkoop vanaf dinsdag 23 april t/m vrijdag 26 april 2019 van 18.00 - 20.00 uur aan de kassa in de Houtvaart 

**    Met een zomerzwemabonnement kan je gedurende het Houtvaartseizoen (28 april t/m 1 september 2019) vier maanden 
gebruik maken van het Boerhaavebad, zwembad De Planeet en de Houtvaart tijdens publieksuren.

Tarieven 2019

entreebewijzen

seizoen abonnementen

De abonnementen en 12-badenkaarten worden op een zwembadpas van SRO gezet. Heb je al een zwembadpas van SRO uit 
zwembad De Planeet of het Boerhaavebad? Dan kan je abonnement of 12-badenkaart hier gewoon aan toegevoegd worden.

Het heeft altijd onze voorkeur dat je gebruik maakt van een PIN-betaling.

 geopend van 28 april t/m 1 september 2019 

 Kom gerust... 

 Wij hebben 

 een verwarmd 

 buitenbad! 

Activiteiten
rooster 2019



MAANDAG T/M VRIJDAG
07.00 - 09.45 uur Vrienden van de Houtvaart**

11.00 - 20.00 uur Zwembad geopend
11.00 - 12.00 uur Banenzwemmen
12.00 - 18.00 uur Vrijzwemmen
18.00 - 20.00 uur Vrij- en banenzwemmen*

ZATERDAG EN TIJDENS FEESTDAGEN
07.00 - 09.30 uur Vrienden van de Houtvaart**

07.00 - 09.30 uur Naturistenzwemmen**

10.00 - 17.00 uur Zwembad geopend***

10.00 - 11.00 uur Banenzwemmen

ZONDAG
07.00 - 09.45 uur Vrienden van de Houtvaart**

08.45 - 09.15 uur Aquajogging**

10.00 - 17.00 uur Zwembad geopend
10.00 - 11.00 uur Banenzwemmen

LET OP: ZWEMBAD IS GESLOTEN OP
• 1ste Pinksterdag zondag 9 juni 

*  Maximaal 2 banen open voor banenzwemmen.  
In de rest van het zwembad is vrijzwemmen.

**  Tijdens de uren van de Vrienden van de Houtvaart  
is een lidmaatschap verplicht. Informatie daarover  
is te vinden van www.houtvaart.nl

***  Bevrijdingsdag zondag 5 mei, Hemelvaartsdag 
donderdag 30 mei, 2e Pinksterdag maandag 10 juni

Activiteiten 2019 Zwemtijden 2019

woensdag 3 juli
OPBLAASMIDDAG
Kom zwemmen en neem je je eigen opblaaskrokodil, 
-bal, -band of andere opblaas-speelgoed mee!

tijd: van 14.00 - 18.00 uur

openingstijdenapril

juni

mei

juli

zondag 28 april
OPENING VAN HET SEIZOEN
Kom jij de openingsdag van dit seizoen mee vieren?  
We leggen een grote loopmat in het bad en maken er  
een spetterende middag van!

tijd: 14.00 - 16.00 uur

zondag 12 mei
MOEDERDAGACTIE
Maak er samen met je moeder een supergezellige feestdag van!
Je mama mag op moederdag GRATIS met je mee zwemmen!

tijd: 10.00 - 17.00 uur
entree:  GRATIS voor je moeder.   

Overige gezinsleden betalen standaard entree

donderdag 30 mei
DAUWZWEMMEN
Ben jij een vroegevogel die de dag eens anders wil beginnen?  
Kom dan 30 mei dauwzwemmen. En na afloop krijg je dan lekkere 
pannenkoeken als ontbijt. Zo kan je de dag weer stralend tegemoet.

tijd: 05.00 - 08.00 uur
entree: € 2,00 abonnement niet geldig

zondag 16 juni
VADERDAGACTIE
Is jouw papa de beste? Dan is vaderdag een mooi 
moment om er samen op uit te gaan. Je papa mag 
op vaderdag GRATIS met je mee zwemmen!

tijd:  10.00 - 17.00 uur
entree:  GRATIS voor je vader.  
Overige gezinsleden betalen standaard entree

dinsdag 18 t/m vrijdag 21 juni
ZWEMVIERDAAGSE
Wil jij iedereen laten zien dat jij kunt  
zwemmen als geen ander. Doe mee aan de 
Nationale Zwemvierdaagse en verdien jouw 
eigen medaille.

tijd: starten tussen 17.00 en 18.00 uur
entree: € 6,10 voor 4 dagen plus medaille

zondag 1 september
BOMMETJESWEDSTRIJD 
Wie maakt de grootste splash? Kom en doe mee!

tijd: vanaf 14.00 uur

september


