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Van het bestuur
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2017. Het heeft even
geduurd, soms ontbreekt het aan inspiratie en dan komt
het er maar niet van. Nu dus wel, en hebben we weer
een brief vol lezenswaardigheden. Veel plezier!
Het bestuur

De formatie en ledenvergadering
De mededeling in de vorige nieuwsbrief om de onderhandelaars aan het nieuwe kabinet uit te nodigen om
Wij zijn er voor u en verzorgen met veel plezier:
tijdens de sauna-avond in hun nakie te komen onderØ Massage demonstraties
handelen heeft geholpen. Zouden ze de nieuwsbrief
Ø Massage cursussen,
gelezen hebben en toen gedacht hebben “dat nooit!”,
voor grote en kleine [huiskamer] groepen
en toen maar gauw knopen hebben doorgehakt? Wie
weet, maar we zullen het nooit weten. Hoe dan ook,
Ø Massage [individueel] op afspraak
we hebben een nieuw kabinet en het land wordt weer
Ø Massage-kadobonnen zijn nu verkrijgbaar
bestuurd. Dat is fijn, want zonder bestuur ben je niets.
Via het bestuur kun je invloed uitoefenen over de koers
Voor informatie kunt u bellen naar:
die gevaren wordt. Dat geldt voor een land, maar ook
voor onze club. Daarom is het belangrijk dat zo veel
Piet van Egmond, 030-2766990 [na 18.00 uur]
mogelijk leden naar de Algemene Vergadering van de
Zie ook www.nom-massage.nl
NZD komen. Deze staat gepland op 14 februari 2018.
Hierbij geldt hoe meer zielen hoe meer vreugd, en hoe
meer je invloed kunt uitoefenen op de toekomst van de koffie met apfelstrudel. Wil je weten waarom hij trakteerde, moet je hem daar zelf maar eens naar vragen.
NZD. Dus komt allen!
De tocht was prima te doen, met veel rustpunten door
de pontjes waar
Jacob
op gewacht moest
worden. Het weer
De najaarswandeling
werkte helaas niet
Dit jaar heeft de najaarswandeling plaats gevonden in
echt mee, de hele
en rond Gorinchem. Met 15 wandelelaars hebben we
tijd bewolkt, en
een tocht gelopen van ongeveer 15 km, uitgezet door
zo nu en dan een
Bas Schildt. De tocht begon en eindigde in Gorinchem,
beetje gespetter.
maar via pontjes belandden we ook bij slot Loevestijn,
Gelukkig niet zo
bekend van Hugo de Groot en de kist waarin hij heeft
erg als toen we
kunnen ontsnappen. Eerder hadden we ook al door
droog in de auto
Woudrichem gelopen, bekend van …. (van TV)? Daar
zaten, terug naar
werden we getrakteerd door Quirinus van Niel op
huis of naar de
postadres: Sir Winston Churchilllaan 553, 2287 AH Rijswijk, telefoon: (06) 25 18 18 20
homepage: www.zwemmen-nzd.nl, e-mail: plezier@zwemmen-nzd.nl
facebook: http://www.facebook.com/naturisme.delft
twitter https://twitter.com/NaturismeDelft
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sauna. De sauna was Wellness Centrum in Ridderkerk. dat zou fijn zijn want het ondiepe bad heeft toch ook wel
Tien van de wandelaars hebben daar nog een heerlijke zijn bekoringen.
afsluiting gehad van een zeer gevarieerde dag. Bas, bij Het bestuur
deze nogmaals bedankt voor het organiseren van de
wandeltocht. Het was weer zeer geslaagd.

Twee Sportfondsen accommodaties bij u
in de buurt

Jacob

Petanque clinic, nieuwe datum
De NZD sponsor petanque clinic kon op 4 november
niet door gaan en is verplaatst naar zaterdag 13 januari.
Op het mededelingenbord hangt een lijst waarop je je
kunt inschrijven voor dit bijzondere evenement. Graag
zien we je op deze nieuwe activiteit in het nieuwe jaar.

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.

Het bestuur
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Activiteiten 2018
•
•
•
•
•

Nieuwjaarsborrel op 7 januari, vanaf 13.30 uur
Petanque clinic op 13 januari, details volgen
Algemene Vergadering op 14 februari
Sauna-avond op 27 januari, 24 maart, 12 mei,
22 september en 17 november
Overige activiteiten worden in de volgende
nieuwsbrief gemeld

Het ondiepe
Zoals de bezoekers aan het zwemuur hebben gemerkt, en
zoals we hebben doorgegeven via email, kunnen we het
ondiepe bad tijdelijk niet gebruiken. Er zijn tegels losgeraakt, en er moet worden onderzocht hoe dit kan en hoe het
gerepareerd kan worden. Dit kost de nodige weken. We
hopen dat het zich tot enkele weken beperkt. Hoewel het
jammer is, lijken de meeste zwemmers er mee te kunnen
leven. Om de zwemmers iets tegemoet te komen is de
temperatuur van het water in het diepe wat verhoogd en
wordt de bubbelinstallatie in het bad zo nu en dan aangezet.
Het idee is dat begin december alles weer gemaakt is. Dan
kunnen we daarna weer gebruik maken van beide baden, en

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
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