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Na 33 jaar is dit de laatste maand van de NPN afd. Maassluis en dus ook de laatste Natte Klets.
We hebben in al die jaren vele mooie momenten gehad en kunnen dan ook met een voldaan en
trots gevoel terugkijken. Toch blijft het natuurlijk erg jammer dat deze unieke vereniging moet
stoppen en we elders onze naturistische weg moeten zoeken. Nu is de naturistische wereld niet
zo groot en komen we elkaar hopelijk elders weer tegen. De NPN wenst een ieder het allerbeste
toe en bedankt iedereen voor zijn/ haar inzet in al die jaren.
Masseren
Deze maand is er door een aantal oorzaken helaas geen masseren meer. Alle masseurs bedankt
voor al die heerlijke ontspannende massages!
Slotfeest
17 December a.s. is het dan zover. Op een feestelijk manier zullen wij voor de laatste keer
naturistisch zwemmen in de Dol-fijn. Van 16:15 uur tot 17:45 uur zullen we gewoon gezellig
zwemmen zoals we gewend zijn. Na het aankleden is er in de hal/ restaurant van het zwembad
een gezellige afsluiting. Er zal een heerlijk lopend buffet zijn. Ook zal er live muziek worden
gemaakt door Michael en Ad (afgekort “MAd”). Om 19.00 uur zal dan echt de definitieve afsluiting
van de NPN afd. Maassluis plaatsvinden. Om te weten voor hoeveel mensen we moeten
bestellen, Graag opgeven op de lijst op het mededelingenbord of via npn.maa@gmail.com.
Oud-leden
Bij het slotfeest zouden we het fijn vinden als er zoveel mogelijk leden én oud-leden aanwezig
zijn. Nu is er een redelijk bestand met emailadressen van oud-leden. Dit bestand is echter niet
compleet. Ook weten we niet zeker of alle gegevens nog kloppen. Wij horen dus graag als je nog
(mail)adressen weet van oud-leden.
Lidmaatschap NFN
Met het stoppen van de NPN-totaal vervalt per 31 december a.s. ook het lidmaatschap van de
NFN. In verband met onder andere privacy kan de NPN het lidmaatschap bij de NFN niet
overzetten. Dit moet je zelf bij de NFN doen. Een lidmaatschap voor 2018 kost €29,30 en als je
via Ideal betaalt €27,70. Tot en met 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Het aanvragen kan via de
website van de NFN www.nfn.nl, klik dan op lid worden. Onder aan de pagina zie je dan “Ja, ik
wil lid worden”. Als je hierop klikt, krijg je een formulier dat je moet invullen en verzenden.
Vermeld er wel bij dat je NPN-lid was.
Zwembaden
Er zijn in de omgeving een aantal zwembaden waar naturistisch gezwommen kan worden.
Hieronder volgt een overzicht.

zwembad
Overbosch
De Koornmolen
Overschie
Sportfondsenbad Delft
De Hoge Devel
De Eendraght

adres
Vlaskamp 3, 2592 AA, Den Haag
Tweemanspolder 6A, 2661 ED, Zevenhuizen
Koningssingel 45, 3042 NK, Rotterdam
Weteringlaan 1, 2613 WN, Delft
Parklaan 3, 3335 LM, Zwijndrecht
Sportlaan 2, 3223 EV, Hellevoetsluis

tijden
zaterdag 8:00 -10:15 uur
zaterdag 16:30 - 18:00 uur
zondag 9:45 - 10:45 uur
zondag 12:45 - 13:45 uur
zondag 16:30 - 18:00 uur
STOPT IN 2018

Iedereen bedankt voor al die jaren zwemplezier.
Het ga jullie goed! Hopelijk zien we elkaar weer in
één van deze zwembaden.

afstand
vanaf
toegang
Dol-fijn
€ 3,50
31 KM
10 rittenkaart voor €40,- 34 KM
€ 3,50
14 KM
€ 6,50, NFN leden: € 6,00 23 KM
€ 5,00, NFN leden: € 4,50 36 KM

vereniging
openbaar
openbaar
openbaar
NZD
Goed Af

Agenda
17 dec.

: Slotfeest

