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Beste NZD-er, begunstiger en belangstellende van de NZD,
Zoals beloofd volgt bij deze een update over de stand van zaken rond het jubileumfeest.
Het spijt ons te moeten melden dat het bestuur besloten heeft het feest uit te stellen. De reden
hiervoor zal iedereen wel begrijpen.
• Het gaat niet goed met de coronacijfers, en welicht komen er binnenkort weer extra
maatregelen.
• Het aantal deelnemers aan het feest was al beperkt en is minder geworden door een
aantal opzeggingen.
• De masseurs van de GNOM zagen het niet zitten met (verplichte) mondkapjes te
moeten masseren.
• Het stoombad kan slechts beperkt gebruikt worden in verband met aerosolen, en de 1,5
meter maatregel wordt nog steeds geadviseerd.
• Ook de jubileumcommissie zag een feest onder de huidige omstandigheden somber in.
Vanwege al deze redenen heeft het bestuur besloten het jubileumfeest op 28 november niet
door te laten gaan en het uit te stellen tot betere tijden, hopelijk ergens in mei. De preciese
datum zal te zijner tijd nog rondgestuurd worden.
Het is jammer van alle werk dat de jubileumcommissie zich al getroost heeft. Bij deze willen
we de leden van de commissie hartelijk danken voor hun grote inzet. Hopelijk mogen we in
het voorjaar wel van hun ideeën en inspanningen gebruikmaken.
Wat het reguliere zwemmen betreft, daar gaan we mee door zolang als de regels het toelaten.
Wel steeds onder de geldende maatregelen van een geldige QR code en het tonen van een
legitimatiebewijs, en adviezen zoals de 1,5 meter maatregel en een beperkt gebruik van het
stoombad.
Het jubileumfeest gaat dus voorlopig niet door, maar hopelijk zien we jullie wel op een van de
komende zwemuren. We zwemmen nog op 14, 21 en 28 november, en op 5, 12 en 19
december, steeds van 13.00 tot 14.00 uur.
Vriendelijke groeten,
Het NZD bestuur

Naturisme is een levenswijze. Het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid
met als doel het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens, natuur en milieu

