Nieuws Zonder Dralen
Nieuwsbrief van de
Even een korte nieuwsbrief
De zomer is volop bezig. Hopelijk kan iedereen een
beetje genieten van het mooie weer, hoewel het soms
misschien ook wel iets te heet is voor menigeen. Met
deze korte nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte
brengen van een aantal zaken die nu spelen.
Het bestuur

Verjonging
Om te beginnen zijn we bezig het voorstel van Rob uit
te werken om studenten in de maand september gratis
toegang te geven tot het zwemuur. Daartoe hebben we
het TU blad/website Delta aangeschreven, en hebben
we een hele enthousiaste reactie teruggekregen. Als het
goed gaat krijgen we in augustus, tijdens de eerstejaars
ontvangstweek (de Owee), een berichtje op de website
van de Delta. Op die manier bereiken we héél veel
eerstejaars- en ook hogerejaarsstudenten. We hopen
dat een flink aantal ingaat op het aanbod om in september gratis te komen zwemmen, en dat er ook een flink
aantal blijven "plakken". We zijn zeer benieuwd!
Jacob
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wandelt. Opgeven kan tot en met 26 juli. Hopelijk
werkt het weer mee!
Jorie

Westduinpark
Wij moeten nog even geduld hebben, voordat ons
zondagse naakt zwemuur in ons vertrouwde
Sportfondsenbad weer begint.
Uiteraard zijn deze zomer het naaktstrand in de Delftse
Hout en Navah goede alternatieven.
Voor wie eens naar het strand wil, kan ik het
naaktstrand bij het Westduinpark in Den Haag van
harte aanbevelen.
Het strand is heel breed. Er komt een gevarieerd
publiek, vrijwel allemaal ook werkelijk naakt. Op het
strand staat een gratis douche. En heel bijzonder, de
strandtent @thebeach heeft een apart naaktterras. Je
kunt daar dus naakt eten en drinken. Voor zover ik
weet, is dit de enige plek in Nederland waar dat in het
openbaar mogelijk is. Ik vond het eten heel smakelijk
en niet duur. De bediening was uiterst vriendelijk.
Voor verdere informatie: zie het onvolprezen
www.naaktstrandje.nl .
Rob Krist

Wandeling met saunabezoek
Een ander iets is dat we van plan zijn een wandeling
met saunabezoek te organiseren op 30 juli. Opnieuw
gaan we naar Centre du Lac. Vooraf willen we met de
liefhebbers een wandeling van rond de 10 kilometer
gaan maken. Het saunabezoek is vanaf 14 uur en de
wandeling begint om 11 uur vanaf de parkeerplaats
van Centre du Lac. Wil je meedoen, dan graag vantevoren opgeven via jorie.leeuwin@gmail.com, en vermeld of je alleen maar naar de sauna gaat of ook mee

Navah
Tot slot van deze korte nieuwsbrief willen we melden
dat we binnenkort bij Camping Abtwoudse Hoeve (ook
bekend als Navah) gaan informeren of het mogelijk is
om meer samen te werken, want we hebben tenslotte
dezelfde doelgroep. Zo gauw we daar meer informatie
over hebben zullen we dat delen via de nieuwsbrief.
Het bestuur
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Start van het najaarsseizoen op 4 september
met vrij entree voor studenten in de maand
september.
Op 30 juli wandelen met aansluitend saunabezoek. Opgeven via jorie.leeuwin@gmail.com
Dit kan tot en met 26 juli.
Grootouder-kleinkind zwemmem in het najaar.
Idem voor vriendinnnenzwemmen.
Voor alle activiteiten geldt: houd je email en de
website in de gaten!
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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
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