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Bestuurszaken
Het jaar 2018 loopt al weer ten einde en het nieuwe
jaar dient zich aan. Voor de NZD betekent dit dat de
administratie aangepast wordt en de nota’s gemaakt
worden. Deze worden begin december uitgereikt.
Zoals al in een eerdere nieuwsbrief gemeld zijn we
gelukkig in staat om de contributie voor het komend
jaar niet te verhogen. Wel leveren we één zwemuur in.
Ook is eerder gemeld dat het zwemuur met ingang van
1 januari 2019 om 13.00 uur begint, een kwartiertje
later dus dan tot nu toe. Dit gebeurt op verzoek van het
zwembad.
Het bestuur

Stadswandeling
Op zaterdag 22 september heeft een groep van vijftien
NZD-ers een wandeltocht door Delft gemaakt onder
leiding van Peter Bosman en Piet Stuurman. De tocht
startte bij het Sportfondsenbad en leidde de wandelaars
eerst naar het Agnetapark, daarna ging het naar het
Kalverbos, werd een echte ‘crime scene’ bezocht, ging
het via de Lutherse kerk, de Kolk en de Oude Delft
terug naar de Phoenixstraat. Na een uur of twee werd
de wandeling bij Stadscafé Barbaar met een drankje
afgesloten. Sommige van de deelnemers gingen daarna
naar huis om zich al dan niet voor te bereiden op de
sauna-avond. Een aantal deelnemers zijn in de stad
gebleven om wat te eten en vervolgens naar de saunaavond te gaan. Ondanks het slechte weer, het miezerde
namelijk voortdurend, is de wandeling toch geslaagd te
noemen. De deelnemers hebben weer veel opgestoken
van de geschiedenis van Delft. Volgens Peter en Piet is
slechts de helft van de door hun geplande wandeling
gelopen. Daarom kijken we nu al uit naar het volgend
jaar wanneer we de andere helft van de wandeling kunnen gaan lopen. Bij deze willen we de organisatoren
bedanken voor weer een zeer geslaagde stadswande-

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
ling en hopen op een mooi vervolg in het volgende
jaar.
Jacob
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Zwemdata 2019

Onlangs kwam ik er achter dat Delft, Nederland, en
Europa zelfs, ieder jaar zo'n 16 mm naar het noordoosten opschuift. Dat betekent dat in de periode dat de
NZD bestaat het zwembad bijna 45 cm verschoven is!
Dus wanneer is ons 30-jarig jubileum (er van uitgaand
dat we dat halen)? Wil je meer weten, op de TU staat
de 52-ste breedte graad uitgebeeld. Die loopt precies
over de campus! Je kunt daar ook zien hoeveel Delft
opgeschoven is, bijvoorbeeld sinds dat het stadrechten
gekregen heeft. Dat was in 1246. Reken maar eens uit
hoeveel meter dat is.
Jacob
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De Ba$ Schildt wandeltocht
De jaarlijkse NZD wandeltocht, georganiseerd door
Bas Schildt, was iedere keer weer iets om naar uit te
kijken. Bas kon die wandeling tot in de perfectie
organiseren. De tocht zelf, maar ook de sauna na
afloop was steeds weer een belevenis. Om deze
traditie, want dat was het inmiddels wel, voort te zetten
en om Bas voor zijn oorspronkelijke initiatief te eren,
is vanuit de leden en begunstigers het idee ontstaan om
jaarlijks de zogeheten “Ba$ Schildt wandeltocht” te
organiseren. De tocht zal in de trant zijn van de
wandelingen die Bas organiseerde. Dus een wandeling
voor een ieder die redelijk ter been is, gevolgd door
een sauna bezoek om te relaxen en de stramme spieren
weer op te warmen. De organisatie zal niet door één
persoon gedaan worden, maar er zullen meerderen hun
schouders onder zetten. Het ziet er naar uit dat de eerst
“Ba$ Schildt wandeltocht” in het voorjaar van 2019 zal
plaatsvinden.
Het bestuur

Sauna-avonden 2019

Sportfondsenbad Delft
Zwemlessen voor het Zwem ABC,
Zwemvaardigheid en Snorkelen.

Voor inspanning:
Groepslessen zoals:
Baby- en Peuterzwemmen, Trimzwemmen,
Aquabootcomp, Aquajoggen, Aquafitness,
Aquarobic, Aquavitaal en Aquavaria.
Banenzwemmen of familiezwemmen.

Voor ontspanning:
Sauna
Zonnebanken
Altijd een belevenis in Sportfondsenbad
Delft!
Weteringlaan 1
2613 WN Delft
015-212 00 02
www.sfd.nl

In 2019 zijn er sauna-avonden gepland op zaterdag 26
januari, 23 maart, 21 september en 16 november.
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