Zevenhuizer Nieuwtjes
naturistische zwemvereniging npn
December 2017

Beste naturistenvrienden,
De laatste maand NPN breekt aan. Maar voor Zevenhuizen betekent dit eigenlijk geen verandering,
want we gaan verder onder de naam ZPN ( Zevenhuizen Puur Natuur). Ook losse entree is nu
mogelijk. We hopen op een goede opkomst. Ook van de NPN-ers uit Maassluis en Bodegraven.
Alleen dan kunnen we blijven zwemmen.
Tarieven 2018
Entree losse baden
Strippenkaart (10x)
Entree kinderen (tot 3 jaar)

€ 5,00
€ 40,00
€ 2,50

Voorverkoop strippenkaarten vanaf 16 december bij Gert.
Mooie Spullen Markt (MSM)
Opbrengst van de 15e Mooie Spullen Markt is € 53.20. Een mooi bedrag, dat we aan de koffie in 2018
gaan besteden. Iedereen die verkocht of gekocht heeft: bedankt.
Sinterklaas
Sinterklaas verwent ons met warme chocolademelk met slagroom. En voor wie braaf zijn baantjes
zwemt, zijn er ook nog speculaaskoekjes bij! Kom zwemmen op 2 december.
Kerststukjes
Op 16 december gaan we kerststukjes maken. Je hoeft alleen een bakje mee te nemen. Wij zorgen
voor de rest.
Berkenwoude
Nu je geen NFN lidmaatschap meer hebt, kan je overwegen om van een terreinvereniging lid te
worden. Velen zijn lid van Zon en Leven, terrein Berkenwoude. Het lidmaatschap kost € 84,60
Hiervoor heb je gratis entree op de 9 terreinen van Zon en Leven in Nederland. Iedere zondag wordt
op Berkenwoude de sauna gestookt en kan je hier voor € 3,- gebruik van maken. Kijk voor informatie
op:
www.zonenleven.nl
Facebook
Op Facebook wordt ook melding gemaakt van de gang van zaken in 2018.
Aanmelden nieuwsbrief
Als je op de hoogte wil blijven en je ontvangt nog niet de nieuwsbrief, (als je bv lid was van de
afdeling Maassluis of Bodegraven), meld je dan aan op zpn.zev@gmail.com. Let op: dit is een nieuw
emailadres!

Activiteiten
02 december
16 december
23 december
30 december
06 januari

sinterklaas met warme chocolademelk
kerststukjes maken
laatste keer NPN met glühwein
geen zwemmen
nieuwjaarsreceptie

