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Van het bestuur
Zoals in de vorige nieuwsbrief geschreven stond is er
soms niet veel te melden en dan duurt het verschijnen
van een nieuwsbrief wat langer. Dan ineens is er wel
veel om over te schrijven en volgen de nieuwsbrieven
elkaar snel op. De afgelopen periode is er veel vermeldenswaard gebeurd. Vandaar alweer snel een nieuwe
nieuwsbrief.
Het bestuur

Stadswandeling voor sauna-avond
Op 20 mei zal er weer een stadswandeling georganiseerd worden door Peter Bosman en Piet Stuurman. De
stadswandeling is een voorafje voor de sauna-avond
van 20 mei. Afgaande op de wandeling van vorig jaar
wordt het weer een bijzondere en inspirerende wandeling. Op het mededelingenbord hangt een lijst waarop
je je kunt aanmelden voor de wandeling. Deelname is
kostenloos.

Feest in de Delftse Hout
Op 12 mei wordt er door de NFN in de Delftse Hout
een manifestatie georganiseerd van 14 tot 18 uur om te
vieren dat het geding tegen de gemeente Delft over het
naaktstrandje gewonnen is. Bij slecht weer wordt de
manifestatie een week uitgesteld. Zie ook hier. Zoals je
op de NFN website kunt lezen moet je zelf voor een
hapje en drankje zorgen. Ook wordt je gevraagd je aan
te melden. Houd de NFN website in de gaten voor het
laatste nieuws. Ook de NZD zal proberen bij de manifestatie aanwezig te zijn.

Wij zijn er voor u en verzorgen met veel plezier:
Ø Massage demonstraties
Ø Massage cursussen,
voor grote en kleine [huiskamer] groepen
Ø Massage [individueel] op afspraak
Ø Massage-kadobonnen zijn nu verkrijgbaar
Voor informatie kunt u bellen naar:
Piet van Egmond, 030-2766990 [na 18.00 uur]
Zie ook www.nom-massage.nl (VERNIEUWD)

Sponsorfietstocht
Op 17 september wordt de Rabobank sponsorfietstocht
weer gereden. Het is een gezonde manier om de club te
steunen. Het is de dag na de sauna-avond in september
en is dus een mooie gelegenheid om de ontspannen
spieren weer aan het werk te krijgen. Bovendien komt
er zo weer wat geld in het laatje van onze zwemclub.
Ook voor deze tocht is een deelnamelijst op het
mededelingenbord opgehangen.
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Voorjaars/najaarswandeling
De voorjaarswandeling (bloesemwandeling) is uitgesteld. Bas Schildt zou de wandeling in het voorjaar
organiseren maar is nog aan het herstellen van
behandelingen in verband met zijn gezondheid. Hij
gaat er van uit dat hij de najaarswandeling op 30
september wel kan organiseren. Die komt dan dus in
de plaats van de voorjaarswandeling. Deze laatste
wandeling houden we dan mooi te goed voor volgend
jaar. Als alles volgens verwachting verloopt zal er in
juni een email worden verstuurd met de details rondom
de najaarswandeling.

Twee Sportfondsen accommodaties bij u
in de buurt
Zwemlessen voor de zwemdiploma’s A t/m C, zwemvaardigheid en snorkelen.
Een uitgebreid scala aan doelgroepen: baby- en peuterzwemmen, aquarobic, aquajoggen, aquabootcamp, aquafitness, trimzwemmen, recreatiefzwemmen, etc...
Tevens bieden wij aan: squash, sauna en zonnebanken.

Parkeerperikelen
Tijdens de sauna-avonden wil het nog wel eens druk
zijn rondom het zwembad. Zo druk dat het moeilijk is
om een parkeerplaats in de buurt van het zwembad te
vinden. Van sommige leden hebben we gehoord dat,
omdat ze slecht ter been zijn, dit een reden is geweest
om niet naar de sauna-avond te gaan. Dat is jammer
want daarmee missen ze een leuke avond en mist de
vereniging de entrees die we zo broodnodig hebben.
Misschien is het mogelijk van tevoren met andere
leden af spreken dat je gaat poolen. Dan zijn er minder
parkeerplaatsen nodig en zijn er weer meer vrij. Verder
kunnen leden die wel goed ter been zijn dan de minder
mobiele leden eerst bij het zwembad afzeten om vervolgens een plekje voor de auto te zoeken.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om gebruik te
maken van vergunningen voor het parkeren in de buurt
van het zwembad. Het bestuur weet van een aantal niet
gebruikte vergunnningen en kan misschien wel wat
regelen. Daarvoor moet vantevoren wel even contact
opgenomen worden om er voor te zorgen dat dit goed
afgestemd wordt met de vergunninghouder en degene
die graag van de vergunning gebruik zou willen
maken.
Het bestuur

Sportfondsenbad Delft
Weteringlaan 1
1613 WN Delft
015 - 212 00 02
www.sfd.nl

Zwem- en Squashcentrum Delft
Clara van Sparwoudestraat 2
2612 SP Delft
015 - 214 18 74
www.sfd.nl

Activiteiten 2017
•
•
•
•
•
•
•

sauna-avonden op 20 mei, 16 september en
25 november
12 (of 19) mei NFN feestje in Delftse Hout
stadswandeling op 20 mei voor sauna-avond
18 juni, laatste zwemuur voor de zomerstop
3 september, eerste zwemuur na de zomerstop,
tevens open (gratis) zwemuur
Rabobank sponsorfietstocht op 17 september
najaarswandeling op 30 september
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