Badbabbels Nieuwkoop

Naturistische zwemvereniging NPN December 2014

Beste zwemvrienden,
Afgelopen zondag was het heel gezellig met de Sint en zijn drie Zwarte Pieten; de aanwezige
kinderen hebben zich prima vermaakt en zijn naar huis gegaan met een leuk cadeautje. Dus
kunnen we ons nu weer richten op de komende weken.
Op 14 december is er weer een naaktzwemdag vanuit de NFN in het Tikibad.
Kosten €10. Veel van onze bezoekers gaan hier waarschijnlijk heen.
Toch zijn er zo veel verzoeken gekomen om ons eigen bad, De Wel, open te houden dat wij
hebben besloten deze dag niet te schrappen. Dus op 14 december kan er gewoon worden
gezwommen in De Wel. Wel hebben wij de sauna afgezegd.
Op 21 december kunnen we alvast wat in kerststemming komen. Een van onze leden heeft
twee flessen glühwein ter beschikking gesteld voor het verhogen van de feestvreugde.
Op 28 december hebben we de zwoele zwemzondag, met een drankje een hapje de sauna
en een sfeer muziekje om de sfeer wat verhogen.
Op 4 januari toasten we op het nieuwe jaar, en om dit lekker warm te kunnen doen hebben
wij ook op 4 januari de sauna gereserveerd.
Tot slot nog een zakelijke mededeling. In de vorige badbabbel is de contributie voor 2015
gemeld. Wij hebben toen wel het rekening nummer gemeld, maar niet de IBAN code.
Daarom bij deze:
IBAN NL08 INGB 0005 4576 78
tnv Naturistische Zwemvereniging Puur Natuur te Waddinxveen
Tot zondag in het zwembad!
Het bestuur van Nieuwkoop.

Badbabbels Nieuwkoop
Onze kalender voor de rest van het seizoen:
Datum
Activiteit
7-dec
14-dec
21-dec Glühwein
28-dec Sauna en Zwoele Zwemzondag

2015
4-jan Sauna en 2015 borrel
11-jan
18-jan Sauna
25-jan
1-feb Sauna
8-feb Pannekoekfeest
15-feb Sauna
22-feb
1-mrt
8-mrt
15-mrt
22-mrt
29-mrt

Sauna
La Vita e Bella
Sauna
Sauna

5-apr 1e paasdag, geen zwemmen
12-apr Sauna
19-apr
26-apr Saladedag met zomerborrel
Neem gerust vrienden of familie mee, iedereen is van harte welkom.
Mocht je iets kwijt willen, spreek de bestuursleden dan aan op zondag of mail: Wouter, Erik
of Anneke.

Zie je zondag!

