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Nieuwsbrief 05 - Duikteam Dusky juli 2016 
  
Beste lezer, 
  
Voor de meeste mensen nadert de zomervakantie, met of zonder duiken, met rasse schreden.  
Op de valreep nog wat informatie voor een ieder! 
  
Zomervakantie van de zwembad 
Zoals alle voorgaande jaren zullen de beide zwembaden (Wisselaar en van Sonsbeeck) tijdens de 
schoolvakantie van de basisscholen gesloten zijn voor de verenigingen. De laatste trainingsavond is 
op vrijdag 22 juli en de eerste training is weer op dinsdag 6 september. 
  
Nachtduiken tijdens de zomervakantie 
Tijdens de zomervakantie zullen er weer regelmatig nachtduiken gemaakt gaan worden. De 1e 
nachtduik vindt plaats op vrijdag 15 juli aan de Bergse Diepsluis. Meld je aan bij de duikcoach ! 
  
28 augustus – Mosselduik 
Op zondag 28 augustus maken we weer de jaarlijkse Mosselduik. Deze keer wordt er gedoken op 
Strijenham en gaan we aansluitend lekkere Zeeuwse mosselen eten op een nog nader te bepalen 
locatie. Voor dit evenement wordt zoals gebruikelijk een eigen bijdrage gevraagd van € 10,00.  
Aanmelden via de duikcoaches. 
  
Weekend van 9 t/m 11 september – Duikweekend Ellemeet 
Dit weekend staat wederom in zijn geheel in het kader van het duiken in de Zeeuwse wateren.  Vanaf 
vrijdagmiddag/avond tot zondagmiddag wordt er gedoken. Details over de camping volgen nog. 
Eigen bijdrage voor de BBQ zijn €10,00 p/p 
Aanmelden voor dit weekend via  ‘evenementen’ op onze website. (eerst inloggen) 
  
18 september – Bootduik met ms Helga 
Op 18 september gaan we weer aan boord van de MS Helga. Er zullen die dag twee duiken op de 
Oosterschelde gemaakt worden op plaatsen waar je van de kant af normaliter niet kunnen komen. 
Opstapplaats is de vluchthaven van Bruinisse waar we om 09:00 verzamelen en aan boord gaan. 
Neem 2 flessen mee want tussen de duiken in komen we niet meer aan wal.  Voor dit evenement 
wordt zoals gebruikelijk een eigen bijdrage gevraagd van € 10,00.  Aanmelden via de duikcoaches. 
  
19 november – Jaarfeest 
De datum voor het jaarfeest is al bekend; Zaterdag 19 november!  Verder laat het evenemententeam 
nog niets los, maar reserveer deze datum alvast in je agenda !  Het belooft weer een spektakel te 
worden. 
  
Het bestuur en de diverse teams wensen jullie allemaal een fijne en ontspannen vakantie ! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 


