Nieuws Zonder Dralen
Nieuwsbrief van de
Vivaldi
Hadden we eerst corona, daarna de oorlog in Oekraïne,
hebben we nu allerlei gedoe met affaires van ongepast
gedrag. En het lijkt ook wel niet op te houden. Er komt
alleen maar meer bij. Corona blijft voorlopig nog wel,
de oorlog in Oekraïne ook, en MeToo-achtige zaken
lijken ook steeds weer terug te komen. Het enige dat
lijkt te blijven zijn de jaargetijden. Van winter wordt
het lente, daarna komt de zomer, dan de herfst, en dan
weer de winter. Ook dat houdt natuurlijk niet op, maar
er zit afwisseling in en een vooruitzicht! Hoe koud de
winter ook is, ooit komt er een voorjaar met aangename temperaturen. Misschien nog niet lekker genoeg
om bloot te recreeren, maar dat kan dan in de zomer
als het warmer wordt. En is het soms te warm, bedenk
dan dat het ooit ook herfst wordt, en er nog heerlijke
nazomerdagen kunnen komen, waarna de winter het
weer overneemt met frissere temperaturen. Misschien
voorspelbaar allemaal, maar wel met een positief vooruitzicht. Dat is veel fijner dan alle shitzooi waar we nu
mee te maken krijgen als maatschappij, en waar geen
eind aan lijkt te komen. Kortom, probeer zoveel mogelijk in het moment te leven, laat de boel de boel, en geniet van de natuur en de jaargetijden. Doe dit samen
met zoveel mogelijk gelijkgestemden, en bij voorkeur
in je blootje. Zonder kleren is iedereen gelijk en heeft
niemand een streepje voor. Heerlijk als het warm is, en
als het koud is zitten we allemaal in hetzelfde schuitje!
Op naar een heerlijke naturistische zomer en laat de
boel de boel! Taa-ta-ta-taa-tata-taa (2x)
Jacob

Vriendinnenzwemuur
Tijdens de AV werd opgemerkt dat het aantal vrouwen
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tijdens de zwemuren steeds erg laag is. Ook zijn er
veel minder vrouwen dan mannen lid van de NZD. Er
is tijdens de AV door Margien geopperd om een vriendinnenzwemuur in te voeren. Een zwemuur dat elke
NZD-er, vrouw of man, een vriendin kan meenemen
die dan gratis toegang heeft. Natuurlijk zijn de gewone zwemmers ook nog steeds welkom! Het vriendinnenzwemuur lijkt ons een uitstekende suggestie en we
hebben al een datum gekozen. Dus heb je een vriendin,
neem haar mee naar het vriendinnenzwemuur op 15
mei! Het lijkt ons heel gezellig!
Het bestuur
Jacob

Save the date: 22 mei, 13-16 uur
Op 22 mei vieren we het (verlate) 30 jarige jubileum!
Ook sluiten we het voorjaarsseizoen af. Daarna begint
de zomerstop. Het is de bedoeling er een leuke en gezellige middag van te maken door middel van twee extra zwemuren met diverse activiteiten, muziek, massages, en hapjes en drankjes. Alles op bescheiden wijze,
zoals we gewend zijn, maar wel met het idee dat het
een leuk plezierig naturistisch samenzijn is voor iedereen! Leden kunnen kostenloos meedoen. Losse zwemmers kunnen gewoon komen zwemmen en betalen de
normale entree als ze slechts één uurtje blijven. Willen
ze echter meedoen aan de festiviteiten dan betalen ze
€ 15,00 voor het geheel. Vanwege de voorbereiding is
het nodig dat iedereen die mee wil doen zich van tevoren opgeeft. Voor meer informatie zie bijlage! Houd 22
mei vrij! Geef je op voor 19 mei!
Het bestuur
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Nieuws Zonder Dralen
Activiteiten 2022
•
•
•
•
•

Vriendinnenzwemuur op 15 mei.
Save the date: 22 mei, het 30 jarig jubileum.
Geef je op voor 19 mei.
Laatste zwemuur voor de zomer op 22 mei.
Start van het najaarsseizoen op 4 september
met vrij entree voor studenten in de maand
september.
In het najaar, (groot)ouder-(klein)kind zwemmen, vriendinnenzwemuur, wandeling al dan
niet met saunabezoek. Data en meer informatie
volgen later.

Zwemdata 2022
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

4
2
6
4

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:
11
9
13
11

18
16
20
18

25
23
27
25

Banenzwemmen of familiezwemmen.
30

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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Uitnodiging NZD 30 jarig Jubileum
Aan de leden van de Naturistische Zwemvereniging Delft,
Eindelijk, twee jaar na de officiële datum gaan wij toch ons 30 jarig jubileum vieren!
We willen jullie graag uitnodigen voor een feestelijke bijeenkomst in het
Sportfondsenbad op Zondag 22 Mei 2022 van 13:00 tot 16:00.
Het gebruikelijke zwemuur wordt dus met twee uur uitgebreid!
Een mooie gelegenheid om met een spelletje, een hapje en een drankje elkaar weer
eens te spreken, herinneringen op te halen en naar de toekomst te kijken.
Het programma ziet er ongeveer zo uit:
•
•
•

13:00 – 14:00 uur: het reguliere zwemmen.
14:00 uur: opening door voorzitter en feestcommissie.
15:45 – 16:00 uur: afronding, aankleden en einde feestelijke bijeenkomst.

Tijdens deze middag kunnen de deelnemers meedoen aan een “actieve puzzel”, er
zijn hapjes en drankjes, er is een fotopresentatie en er wordt massage gegeven door
de GNOM, enz.
•

13:20 – 15:40 uur: er is gelegenheid voor massage door de GNOM; let op dit
is tegen eigen kosten van € 5,00. Vanaf 13:00 uur te boeken en betalen bij de
GNOM.

Kosten deelnemers:
•
•

Bijdrage deelnemers NZD leden: € 0,00.
Bijdrage losse zwemmers / introducees: € 15,00 (inclusief zwemmen).

Opgeven voor deelname:
•
•

Voor 19 mei per mail opgeven bij de administratie pr@zwemmen-nzd.nl
Introducees en losse zwemmers betalen gewoon bij aankomst, ofwel € 7,00
voor alleen het eerste zwemuur, danwel € 15,00 voor hele middag.

Oproep: willen leden die iets in gedachten hebben, dat past bij deze feestmiddag, dit
zo snel mogelijk mailen aan de feestcommissie, zodat we dat eventueel bij het
programma kunnen inpassen.
Bedankt en we gaan er een mooie middag van maken!
Het bestuur van de NZD en de Feestcommissie
Aanmelden en voor eventuele vragen: pr@zwemmen-nzd.nl

