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Beste ouders en verzorgers van onze jeugdleden, 

 

Zoals altijd heeft Duikteam Dusky verschillende activiteiten op het programma staan. Ook de 

komende maanden is er voor de jeugd weer van alles te doen! Via deze brief willen we jullie de kans 

geven om de belangrijkste data alvast in de agenda`s te zetten. 

25 september 2015: Dusky Jeugd Clubkampioenschappen 

Op vrijdag 25 september zijn de Dusky Jeugd Clubkampioenschappen. De jeugdtrainers noteren alle 

uitslagen én zorgen ervoor dat de jeugdleden op vrijdag 2 oktober een certificaat krijgen met daarop 

hun scores. In januari 2016 – na de tweede clubkampioenschappen van het seizoen – worden de 

uiteindelijke winnaars bekend gemaakt en de medailles uitgereikt. 

9 oktober 2015: Vriendjes- en vriendinnetjesdag 

Op vrijdag 9 oktober staat de training in het teken van vriendjes en vriendinnetjes. Op deze avond 

mogen de jeugdleden een vriendje of vriendinnetje uitnodigen om een keer mee te trainen bij 

Duikteam Dusky. Maximaal 1 introducée per persoon. 

10 oktober 2015: Zwembaduitje Kempervennen 

Ook dit jaar is er natuurlijk weer een spetterend zwembaduitje. We breken deze keer met de traditie 

van de Tongelreep en gaan een keer naar Aqua Mundo de Kempervennen in Westerhoven. Dit 

zwembad heeft onder meer een stoere wildwaterbaan en er kan worden gesnorkeld in het ‘leven in 

zee-bad’. Vergeet dus zeker niet om je duikbril en snorkel mee te brengen! We vertrekken om 9.00 

uur vanaf Zwembad De Wisselaar en worden rond 18.30 uur terugverwacht. Aanmelden kan via het 

inschrijfformulier bij deze brief. Inleveren van het formulier en de eigen bijdrage van 12 euro kan bij 

Iris de Jong of Michael Wesselink. Inschrijven kan tot en met vrijdag 2 oktober 2015.  

14 november 2015: Jaarfeest 

Op zaterdag 14 november 2015 organiseert Duikteam Dusky haar jaarlijkse feest. De jeugdleden zijn 

van harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur. De locatie van het feest is Café Ons Thuis in Terheijden.  

Het thema van het feest wordt begin oktober bekend gemaakt. 

27 november 2015: Sinterklaastraining 

Om het bezoek van de goedheiligman aan Nederland te vieren organiseert Duikteam Dusky een 

speciale Sinterklaastraining. Deze training duurt éénmalig van 20.15 tot 21.45 uur.  

 

Voor meer informatie, vragen en aanmeldingen kun je terecht bij de jeugdtrainers. 

 

Met vriendelijke groet, 

Duikteam Dusky jeugdteam 

 

Ps. Het jeugdkamp 2016 is van donderdag 5 mei tot en met zondag 8 mei 2016. Houd deze data alvast vrij. 




