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Met in deze editie oa:
* Van de voorzitter * Zomerstop zwembad
* Activiteitenagenda juli & augustus * Zeelandweekend * Blauwe meer

Van de Voorzitter
Bij deze de DigiTalk van juli 2016. De laatste voor
de grote vakantie. Als je op vakantie bent of gaat,
dan wens ik jou bij deze alvast een hele fijne
vakantie en/of zomerperiode toe.

naar mogelijkheden om nieuwe leden aan te
trekken (o.a. via duikopleidingen).
Op dit moment wordt er achter de schermen
hard gewerkt aan oplossingen om hier invulling
aan te geven.
Ik verwacht jullie hier in de DigiTalk van augustus
meer over te kunnen vertellen.
Voor nu sluit ik af met een mooie quote van
Jacques Cousteau.
“From birth, man carries the weight of gravity on
his shoulders. He is bolted to earth. But man has
only to sink beneath the surface and he is free.”

In deze DigiTalk de activiteitenagenda voor de
komende twee maanden.

Theo van den Tweel
Voorzitter

Tijdens de zomerperiode maken we geen gebruik
van het zwembad. Deze periode kunnen we
gebruiken om lekker buiten te gaan duiken. Het is
‘s avonds lekker lang licht en ook de
watertemperatuur is zeer aangenaam. Ideale
omstandigheden dus om het onderwaterleven in
Nederland te verkennen.

Zomerstop zwembad

Tijdens de algemene ledenvergadering is er
overtuigend gestemd voor het financieel gezond
maken van de vereniging en het actief zoeken

Vanaf 15 juli t/m 19 augustus is het
zomerperiode. Het Torenbad is dan gesloten.

Het Torenbad is voor alle leden weer beschikbaar
vanaf 26 augustus 2016. De zwembadtijden zijn
van 20:15 uur tot en met 21:00. Na afloop
natuurlijk debriefing en gezellig een drankje in de
Proeverij.

Activiteiten agenda
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.

Zondag 21 augustus gaan we naar het
Blauwe meer. Te midden van de mooie bossen
bij Loon op Zand treffen we een unieke duikstek
aan. Door het lang gestrekte strand, het helder
blauwe water en een gezellig terras met in de
zomer palmbomen heeft het Blauwe Meer
werkelijk een tropische aanblik.

De kosten om een dag op deze bijzondere locatie
te duiken zijn € 17,50 per persoon. Leden van
DiveTeam Scuba Sports betalen slechts € 7,50.
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 Herberg ’t Swarte Schaep in
Brouwershaven.

We verzamelen om 10:00 uur bij ‘t Blauwe meer
(Baan achter de plakken 1, 5175 NP, Loon op
Zand).
Inschrijven kan op de Website: Blauwe meer
Houd voor meer informatie en de allerlaatste
updates, zoals locatie en tijdstip Facebook en de
Website in de gaten.

Schrijf je (nog) snel in op de website:
Zeelandweekend
Voor leden van het DiveTeam draagt de
vereniging € 10 bij aan de kosten voor de
overnachting.
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