Nieuws Zonder Dralen
Nieuwsbrief van de
Deep Fake
Onlangs had het bestuur een vergadering via Skype.
Voordat we ermee begonnen hebben we toen eerst aan
onze neus gekrabd en ons achterhoofd laten zien. Dat
was om aan de anderen te tonen dat we echt waren en
geen computeranimatie! Je moet er toch niet aan denken dat de Russen er achter zouden komen wat wij als
naturistische zwemvereniging te bespreken hebben?
Of misschien zou het ook niet zo slecht zijn? Hoe meer
we bekend zijn, hoe beter het is! Hoe dan ook, we waren allemaal echt, zaten achter onze beeldschermen, en
hebben het over het wel en wee van de NZD gehad.
Omdat we nog steeds niet zwemmen hadden we de
indruk dat er niet zoveel te bespreken zou zijn, maar
dat viel mee. Eigenlijk waren er onderwerpen genoeg.
Het voornaamste was hoe we een positieve blik richting de toekomst kunnen houden. Hoe zorgen we er
voor dat als de pandemie voorbij is, en dat gaat ooit
een keer gebeuren, de leden en belangstellenden weer
het zwembad weten te vinden. Hoe houden we ze tot
die tijd betrokken bij de NZD? Er zijn al vele initiatieven ontwikkeld en nog steeds zijn er allerlei activiteiten gaande. Dat is heel mooi! De conclusie van de
vergadering was dat we hier vooral mee moeten door
gaan totdat de situatie weer meer normaal is. Dus aan
iedereen, als je iets organiseert dat voor andere NZDers ook interessant kan zijn, laat het ons weten dan
kunnen we er op de website aandacht aan schenken.
Samen moeten we door deze zure appel heen!
Jacob

Nummer 3, Mei 2021
We gaan weer zwemmen!
Naturistisch!
De naturistenvereniging de Haagsche Lichtbond
ontvangt ons graag. Hun terrein de Wilgenborgh ligt in
een prachtig natuurgebied en heeft een mooi zwembad.
Zoals vanouds kunnen we weer “baantjes” zwemmen,
kletsen, bijpraten en lekker bloot zijn. Dat is lang
geleden.
Wanneer:
Op zondag 20 juni 2021, bijna de langste dag van het
jaar. We verzamelen op de Wilgenborgh om 11:00
voor een kopje thee/koffie met wat lekkers. Daarna
kunnen we het zwembad in totdat de zon ondergaat.

Waar:
Proostdijerdwarsweg 12
3646 AM Waverveen
Vervoer:
Waverveen ligt tussen Mijdrecht en Vinkeveen. Met de
auto is dit een uurtje rijden. Er is voldoende parkeerruimte op het terrein. Heb je zelf geen auto dan kun je
het beste carpoolen.
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Nieuws Zonder Dralen
Kosten en aanmelden:
Voor ons geldt een speciaal tarief. Een dagkaart kost
op vertoon van de NFN-kaart €5,- per persoon (ipv
€6,50). De administratie wordt door Tomas afgehandeld.
Aanmelding doe je door overmaking van €5,- (per
persoon) op
NL04 INGB 0005 1092 29
tnv T. Brandt
in Delft
Ovv Wilgenborgh en namen van de deelnemers.
Graag tot 20 juni om 11:00 in Waverveen.
Tomas

Zoom
Vanwege het overweldigende succes van de Zoom sessie in maart is het plan ontstaan om Tomas en Wout te
vragen nog eens zo'n meeting te organiseren. En hoera,
dat wilden ze wel doen! Op 13 juni om precies te zijn.
Tegen die tijd zullen we een link naar de sessie rondsturen. Mocht je mee willen doen zorg er voor dat je
een computer, tablet, laptop of telefoon hebt met een
camera en geluid. Zorg er ook voor dat je Zoom hebt
geinstalleerd en dat je het een keer getest hebt! Er zijn
genoeg leden die wel een keer met je willen oefenen.
Laat het maar weten. Wordt dus vervolgd. Leuk!

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

Activiteiten 2021

Het bestuur

Bezoek aan het Sportfondsenbad

•

Op dinsdag 11 mei hebben Jorie en ik een bezoekje
gebracht aan het Sportfondsenbad. Gewoon om de
contacten warm te houden. Het is een heel constructief
gesprek geworden. Het Sportfondsenbad is heel erg
bereid om mee te denken hoe we misschien na de
zomerstop weer het zwemmen zouden kunnen
oppakken en hoe we op termijn het 30-jarig jubileum
op gepaste naturistische wijze zouden kunnen vieren.
Helaas is de ruimte in deze nieuwsbrief te gering om
uitgebreid verslag te doen van het bezoek. In een
volgende nieuwsbrief wordt daarom daar uitgebreid op
teruggekomen. Wordt vervolgd dus.

•

Jacob

•
•

•

Zondagse activiteiten: houd de website in de
gaten en meld je aan als je belangstelling hebt.
NZD fietstocht: 30 mei. Verzamelen bij het
zwembad om 10.30 uur. Ongeveer 40-45 km.
Lunchpakket en handdoek mee. Opgeven via
de website of 06 28543178, voor 28 mei!
Zoom sessie: 13 juni. Doe mee, en ontmoet de
andere NZD-ers weer een keer!
Zwemmen bij de Haagse Lichtbond: 20 juni.
Geef je op en kom naturistische verposen met
je clubgenoten bij een bevriende vereniging.
Van harte aanbevolen!
Nieuwe stip aan de horizon: 5 september? Het
eerste na-corona zwemuur? Alles onder voorbehoud! Hierbij volgen we uiteraard de richtlijnen van het zwembad. Houd de website en de
nieuwsbrieven in de gaten!
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