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De zomer is voorbij
Wat hebben we een geweldige zomer gehad! Hoge
temperaturen, veel zon en stralend blauwe luchten.
Echt een zomer voor naturisten, al moest je niet al
teveel in de zon gaan zitten. Het was soms wel heel
erg heet. Het bestuur heeft ook van het mooie weer
genoten. Op diverse plekken in Europa (Nederland,
Frankrijk en Italië) hebbben zij op naturistische wijze
van de zomervakantie doorgebracht. Vraag ze maar
eens naar hun ervaringen, zie ook verder in deze
nieuwsbrief. Nu lijkt het hete weer achter ons, en lijken
de temperaturen weer meer op wat ze moeten zijn.
Op 2 september zijn we met de tweede seizoenshelft
van start gegaan. Het was ook het 'open' zwemuur,
waar iedereen voor uitgenodigd was, lid of geen lid.
Voor de niet-leden was de toegang gratis. Het is een
genoegelijk zwemuur geworden. Helaas waren er maar
26 leden en slechts 4 losse zwemmers. Dat was wel
wat teleurstellend. Waarschijnlijk was het weer te goed
om te komen zwemmen in een overdekt zwembad. Het
is jammer, maar volgende jaar organiseren we gewoon
weer een ‘open’ zwemuur.

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

Het bestuur

Afscheid
Op 2 augustus jongstleden Coby Gielesen overleden
aan de gevolgen van een nare ziekte. Coby is jarenlang
zeer betrokken en enthousiast lid van onze zwemclub
geweest. Ze heeft ons daarna nog lang gesteund als
donateur. Ook heeft ze diverse keren voor ons meegedaan aan de Rabobank sponsorfietstocht. Op 11
augustus is op waardige manier afscheid van Coby

genomen. We wensen haar man Arthur van Geest, haar
kinderen en famileleden heel veel sterkte toe bij het
verwerken van dit grote verlies. We zullen Coby met
haar opgewekte levenshouding nog lang in onze
gedachten houden.
Het bestuur
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Stadswandeling
Op zaterdag 22 september staat de eerstvolgende
sauna-avond gepland. Voorafgaande aan deze avond is
een stadswandeling georganiseerd door Peter Bosman
en Piet Stuurman. De wandeling begint om 15.00 en
duurt ongeveer 2,5 uur (inclusief koffie o.i.d.). De
wandeling is goed te doen voor jong en oud. Het startpunt van de wandeling is het Sportfondsenbad (ons
zwembad). Op het mededelingenbord hangt een
deelnemerslijst. Dus mocht je belangstelling hebben,
geef je op en loop mee op 22 september!
Jacob

Activiteiten 2018
•
•
•

Sauna-avond op 22 september en 17 november
Stadswandeling op 22 september
Grootouder/kleinkind zwem-uur, datum wordt
nog bekend gemaakt

Twee Sportfondsen accommodaties bij u
in de buurt
Zwemlessen voor de zwemdiploma’s A t/m C, zwemvaardigheid en snorkelen.
Een uitgebreid scala aan doelgroepen: baby- en peuterzwemmen, aquarobic, aquajoggen, aquabootcamp, aquafitness, trimzwemmen, recreatiefzwemmen, etc...

Le Betulle
Dit jaar zijn Yvon en ik naar Italië geweest voor onze
vakantie. Onder andere hebben we een kleine week
gestaan op naturisten camping ‘le Betulle’. We wilden
wat ‘luxer’ camperen en hadden een huisje gehuurd.
Voor een zeer geschikte prijs is dat daar mogelijk. We
hadden een huisje dat van alle gemakken voorzien was.
Het lag centraal op het terrein, vlak bij het zwembad.
Tot een uur of één konden we lekker in de schaduw bij
het zwembad liggen. Daarna werd het ons te heet en
trokken we ons terug voor een siësta. Aan het eind van
de middag konden we weer heerlijk bij het zwembad
liggen, ook weer in de schaduw. En steeds konden we
ons verkoelen in het zwembad. ‘s Avonds hebben we
regelmatig met andere campinggasten aan lange tafels
met elkaar gegeten. Je kon je iedere dag inschrijven
voor een eenvoudige doch heerlijke echt Italiaanse
maaltijd. Dus geen bordje macaroni of zo iets. Iedere
keer was het weer super gezellig, zo met elkaar eten
aan een lange tafel. Kortom, we hebben een zeer
relaxed weekje gehad bij 'le Betulle', een echte
aanrader!

Tevens bieden wij aan: squash, sauna en zonnebanken.

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

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