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Van het bestuur
Hoe gaat zoiets? Je wilt de leden snel nieuws kunnen
melden en dan is een blaadje dat eens in de drie maanden verschijnt geen optie; het nieuws is dan al oud.
Een document dat snel gemaakt en verspreid kan worden is dan een betere oplossing, Maar hoe noem je dan
zoiets? En hoe zorg je er voor dat de naam van de vereniging er ook nog enigszins in naar voren komt?
Indertijd toen het dit alles bij de NZD speelde waren
de boeken en het niet-alledaagse taalgebruik (want wie
gebuikte er toen (en ook nu) nog het woord “dralen”?)
van Harry Potter populair. Daarop geïnspireerd is de
naam van de huidige nieuwsbrief ontstaan.
Jacob

Stadswandeling
Zaterdagmiddag 20 mei, in aanloop naar de saunaavond, hebben 12 NZD-ers onder leiding van Piet
Stuurman en Peter Bosman een mooie wandeling
gemaakt door de binnenstad van Delft. Het thema van
de wandeling was “stadsgevels”. Nooit eerder heb ik
zo met mijn hoofd omhoog door
de stad gelopen om te ontdekken
wie er vroeger ooit in een pand
gewoond heeft of wat voor bedrijf
er in gezeten heeft. Vanaf het
startpunt ging de wandeling via
het voormalig legermuseum al
snel naar de Oude Delft. Daar is
heel veel te ontdekken over Delft
in vervlogen tijden. Zelfs voor Piet en Peter waren er
weer bijzondere plekjes. Zoals bijvoorbeeld een voormalige grieks-orthodoxe kapel die via een achteraf
steegje te bereiken is en nu nog dienst doet als opslag.
De muurschilderingen en mozaieken zijn nog steeds

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
goed zichtbaar en in goede staat. Verder de Oude Delft
afgelopen richting Oude Kerk om uiteindelijk via de
Nieuwstraat naar café de Centrale, de voormalige
Korenbeurs, te gaan waar gestopt werd voor koffie.
Toen met een boog om de Choorstraart naar de Markt
om de wandeling te beëindigen. Bij deze wil ik Piet en
Peter hartelijk danken voor weer een geslaagde stadswandeling. Jan Drese wordt bedankt voor de foto.
Jacob
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gesteld, deze keer in de buurt van Gorichem. Na de
wandeling kan ontspannen worden in sauna Wellness
Ridderkerk. Voor meer info, zie de aankondiging die
via mail rondgestuurd is.

Vrijdagmiddag 12 mei is een NFN manifestatie in de
Delftse Hout gehouden om te vieren dat het naaktstrandje daar behouden is gebleven. In feite mag overal
bloot gerecreerd worden daar waar de situatie zich er
Jacob
toe leent, maar de NFN ziet graag bordjes om aan te
geven waar dat dit dan bij voorkeur mag. De NFN was Twee Sportfondsen accommodaties bij u
met een drietal medewerkers aanwezig om aandacht te
in de buurt
vragen voor deze onduidelijkheid. Ze hadden hapjes en
Zwemlessen voor de zwemdiploma’s A t/m C, zwemvaardrankjes meegenomen. Er zijn al met al 20-30 mensen
op af gekomen. Ook een aantal van de NZD. Het weer digheid en snorkelen.
scheen oorspronkelijk de manifestatie te dwarsbomen,
Een uitgebreid scala aan doelgroepen: baby- en peutermaar op het moment zelf was het gelukkig droog. Er
zwemmen, aquarobic, aquajoggen, aquabootcamp, aquascheen een mager zonnetje. Voor sommigen was dit al fitness, trimzwemmen, recreatiefzwemmen, etc...
genoeg om uit de kleren te gaan. Er waren zelfs een
Tevens bieden wij aan: squash, sauna en zonnebanken.
aantal "die-hards" die in de plas gezwommen hebben.
Al met al was het een geslaagde activiteit om aandacht
te vragen voor het naaktstrandje.
Jacob

BlootGewoon!
Het nieuwe NFN beeldmerk om te promoten dat bloot
gewoon is komt heel natuurlijk over. We moeten niet
te moeilijk doen over bloot. Bloot moet kunnen, maar
moet niet moeten. Gewoon mensen die bloot willen
lopen en er niemand mee kwaad doen hun gang laten
gaan, en mensen die dat nu net niet willen ook hun
ding laten doen. Laten we vooral verdraagzaam zijn.

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

Activiteiten 2017
•
•

Jacob

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.
Jacob

Najaarswandeling
Zaterdag 30 september zal de najaarswandeling plaatsvinden. Bas Schildt heeft weer een mooie tocht samen-

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

•
•
•

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
sauna-avond op 16 september en 25 november
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