Nieuws Zonder Dralen
Nieuwsbrief van de
Toekomstmuziek
De toekomst blijft onzeker wat betreft het zwemmen.
Er is weinig om blij van te worden. Een lichtpuntje is
dat begin januari het zwembad heeft laten weten dat
we in aanmerking komen voor de compensatie van de
huur in de eerste lockdown periode. Inmiddels is de
door onze betaalde huur teruggestort. Wat betreft de
lockdown vrije periodes daarna hadden we zelf aangegeven dat het ons niet verstandig leek te komen zwemmen onder de strikte voorwaarden van het zwembad.
We hebben toen in overleg met het zwembad zelf de
afspraken gecanceled. Dit heeft ons dus evenmin iets
gekost. De gelden die we op die manier niet hebben
uitgegeven hebben we gebruikt om het NFN lidmaatschap voor iedereen in 2021 te betalen en kunnen we
gebruiken om een opstart van het zwemuur mogelijk te
maken op het moment dit weer kan. Oorspronkelijk
hadden we hiervoor zondag 11 april op het oog, maar
gelet op de huidige ontwikkelingen lijkt dat te optimistisch. Het wordt eerder na de zomer, dus wellicht in
september.
Het bestuur

Socializen via Zoom
Tomas Brandt en Wout van Duijn hebben bedacht dat
het mooi zou zijn om elkaar weer eens te zien. We
snakken allemaal wel naar wat meer interactie. Maar
dat kan niet in het zwembad en niet met veel bij elkaar.
Daarom hebben zij voorgesteld om een keer op zondag
van 13.00 tot 14.00 uur een Zoom sessie te organiseren
voor wie daar zin in heeft. Dan kunnen we elkaar zien
en spreken. Om alles in goede banen te leiden zal
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Tomas dan als gastheer optreden. Wanneer de plannen
verder ontwikkeld zijn zal iedereen een uitnodiging
krijgen voor de Zoom sessie. Mocht je op de uitnodiging ingaan krijg je een link naar de Zoom sessie en
verdere instructies. Een heel mooi initiatief! Wordt
vervolgd.
Het bestuur

Uitbreiding On-Line Bazaar
Naast het wel erg uitgebreide aanbod hebben we bedacht om ook een rubriek “gevraagd” op te nemen.
Te denken valt aan allerlei soorten diensten en spullen,
bijv. ik zoek assistentie voor een klusje in huis, ik zoek
een specifieke reisgids, ik zoek een categorie oude
foto’s, ik zoek postzegelalbums…..kortom, teveel om
voorbeelden te bedenken.
Vanzelfsprekend gaat dit steeds tegen een bepaalde
prijs, die dan natuurlijk in de Jubileumpot gaat!
Graag je items “gevraagd” met een omschrijving en
een prijs die je ervoor over hebt insturen naar Bram
en Margien op het bekende e-mailadres.
We zijn benieuwd wat hier uit komt!
Etcetera…………
Met vriendelijke groeten,
Bram Luiten en Margien de Groot
M: 0620 438 558
E: bram.luiten@planet.nl

Evolutietheorie
Wie er nu nog niet in gelooft moet nu maar eens om
zich heen kijken. De evolutietheorie is om ons heen
volop aan het werk. Een virus dat voortdurend aan het
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evolueren is en alle mogelijkheden aangrijpt om zich
aan de veranderende omstandigheden aan te passen.
Als het niet zo serieus was zou het mooi zijn om te
aanschouwen. Het is net als andere organismen, ook
wij, die zich steeds hebben moeten aanpassen en zijn
geworden wat ze nu zijn. Alleen gaat het bij het virus
vele malen sneller dan bij ons. En dan zeggen wij "wat
is de natuur toch mooi" en "alles is zo mooi in harmonie", maar in feite is het dat het meest efficiënte overblijft. En ja, dan past alles goed bij elkaar, want zo niet
dan verdwijnt het weer even snel als het gekomen is.
Dus we moeten er voor zorgen dat het virus niet meer
bij ons past. Dan verdwijnt het weer (exponentieel
=heel) snel! Dus houdt je zo veel mogelijk aan de
regels. Iedere eigen (soepelere) interpretatie werkt uiteindelijk tegen je. Je hebt er je zelf mee. Maar ook de
anderen! Gewoon doen wat er gevraagd wordt, dan
gaat het het snelste. Of klink ik nou te belerend?
Jacob

Zwemdata 2021
Het zwem-uur is in principe opgeschort. Zo gauw hier
verandering in komt laten we dat iedereen zo snel en
zo veel mogelijk weten.
Het bestuur

Sportfondsenbad Delft
Zwemles, 6 dagen in de week:
Zwemlessen voor het Zwem ABC,
Jeugd 12 t/m 18 jaar,
Zwemvaardigheid en Snorkelen.

Groepslessen:
Baby- en Peuterzwemmen, Aquabootcamp,
Aquafitness, Aquajoggen,
Aquarobic, Aquavitaal,
Trimzwemmen en Zwangerschapszwemmen .

Samen of individueel zwemmen:
Banenzwemmen of familiezwemmen.
Altijd een belevenis in het Sportfondsenbad Delft!
Weteringlaan 1
2613 WN Delft
015-212 00 02
delft@sportfondsen.nl
www.sportfondsenbaddelft.nl

Mindfuck
Het hakt er allemaal behoorlijk in. In een jaar tijd is
ons hele wereldbeeld veranderd. Bij oude TV opnamen
van festivals, theatervoorstellingen, enzovoorts, denk
ik nu steeds "corona"!! Zelfs in mijn onderbewuste!
Ooit in een droom stond ik voor een deur, en toen die
open ging en het krioelde van de mensen, dacht ik onmiddelijk "Weg van hier!". En dat was in een droom!
Helaas was deze droom geen bedrog, maar een harde
realiteit.
Jacob

Activiteiten 2021
•
•

•

Februari 2021, NZD AV. Stukken worden eind
januari verstuurd. Reactie daarop per email is
wenselijk.
Stip aan de horizon: 11 april? Mogelijk het
eerste na-corona zwemuur? Alles onder
voorbehoud, want het zal lastig worden! Houd
de website in de gaten.
Ba$ Schildt wandeltocht (hopelijk in het voorjaar).
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