TALK

DIGITALK IS EEN UITGAVEN VAN DIVETEAM SCUBA SPORTS – juni 2016

Met in deze editie oa:
* Zomerstop zwembad * Zwembadavonden
* Clubduik organiseren? * Activiteitenagenda juni & juli * Dive4Life * Zeelandweekend

Hierbij de nieuwe editie van de DigiTalk met de
activiteitenagenda voor de komende twee
maanden. We hopen jullie snel te zien bij één
van de activiteiten of in het zwembad.
Veel leesplezier!

Zomerstop zwembad
Vanaf 15 juli t/m 19 augustus is het
zomerperiode. Tijdens de Algemene
ledenvergadering is besloten om in deze periode
geen gebruik te maken van het zwembad.
Bij voldoende belangstelling maken we op
vrijdagavond gezellig een paar clubduikjes.

Het Torenbad is voor alle leden beschikbaar op 3,
10 en 24 juni 2016 en 1 en 8 juli 2016. De
zwembadtijden zijn van 20:15 uur tot en met
21:00. Na afloop natuurlijk debriefing en gezellig
een drankje in de Proeverij.

Clubduik organiseren?
Het is ‘s avonds lekker lang licht en ook de
watertemperatuur is alweer aangenaam. Ideale
omstandigheden om lekker te gaan duiken.
Vind je het leuk om ook een keer een clubduik te
organiseren? Geef je dan op bij een van de
bestuursleden, dan zullen zij je verder helpen met
alle benodigde informatie die je daarvoor nodig
hebt.

Zwembadavonden
15 juli gaat de zomerstop in voor het zwembad.
Maak nog even snel gebruik van deze
mogelijkheid om lekker te duiken in het
zwembad. Gezellig een baantje trekken voor de
conditie mag natuurlijk ook. Heb je geen buddy?
Stuur even een berichtje via Facebook en dan is
er altijd iemand die met je mee kan duiken.

Activiteiten agenda
Op zondag 19 juni 2016 gaan we met een
aantal leden het 20 meter diepe bassin van

Dive4Life in Duitsland verkennen.
De prijs voor dit arrangement is € 30 p.p. Maar
het DiveTeam draagt hier voor de leden € 5 aan
bij. Er is nog plaats om mee te gaan. Mocht je

mee willen dan kun je jezelf opgeven via
http://www.dive4life.de
Wanneer de inschrijving voltooid is word de
factuur naar je gemaild, deze dient uiterlijk 3
dagen voor de duik voldaan te zijn.
De bijdrage van het DiveTeam zal achteraf naar
de deelnemers worden overgemaakt.
Locatie: Dive4Life GmbH, Zeithstrasse 110
53721 Siegburg

Op zaterdag maken we wederom twee duiken
waarna we er met een hapje en drankje een
gezellige avond van maken.
Ook een nachtduik (op vrijdag) en de lunch bij
Annie zullen dit jaar niet ontbreken.
We overnachten in een hotel, B&B of camping in
Brouwershaven.
Schrijf je snel in op de website: Zeelandweekend

We duiken om 12:00 uur. Graag uiterlijk om
11:30 uur verzamelen bij de ingang van het
duikcentrum, ook even aangeven dat je komt,
dan kunnen we misschien carpoolen en kunnen
we op elkaar wachten.
Siegburg ligt op ongeveer 2,5 uur rijden vanaf
Utrecht.
Duikcoördinator: Richard Veldhuizen
Klik op Dive4Life om in te schrijven.

Na de inschrijving gaan we op basis van jouw
wensen en de beschikbaarheid van
accommodaties een goed onderkomen regelen.
Voor leden van het DiveTeam draagt de
vereniging € 10 bij aan de kosten voor de
overnachting.
Duikcoördinator & organisatie: Rebecca Verwijs
en Theo van den Tweel

Van vrijdag 15 t/m zondag 17 juli gaat het
traditionele Zeelandweekend weer plaats
vinden. Uitvalsbasis voor dit weekendje duiken in
het “duikparadijs van Nederland” wordt het
gezellige stadje Brouwershaven. We zijn dit jaar
dus weer terug op Schouwen-Duiveland! Vrijdag
worden de eerste duiken gemaakt waarna we
gezamenlijk een hapje gaan eten.

Houd voor meer informatie en de aller laatste
updates, zoals locatie en tijdstip Facebook en de
Website in de gaten.
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