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Nieuwsbrief 2017-7 

Beste lezer, 

Het duikseizoen is inmiddels al weer in volle gang en de nodige evenementen zijn al 

geweest of staan al weer voor de deur.  Na een goed bezochte snertduik en de bootduik 

op de Grevelingen is de jeugd in Belgie op kamp geweest en het menigeen het 

Pinksterweekeinde in Kautenbach doorgebracht. Voor de voorbereiding of de uitvoering 

van een evenement zijn veel vrijwilligers nodig binnen de diverse teams. Als je interesse 

hebt om mee te helpen of hier informatie over wilt hebben spreek dan een van de 

teamleden of iemand van het bestuur aan ! 

 

Jeugdkamp 

Het jeugdteam kijkt terug op een drukke – maar vooral leuke – periode met als 

hoogtepunt het jeugdkamp. De foto’s van het kamp staan inmiddels online op: 

http://dusky.nl/fotos/fotos-2017/nggallery/fotos-2017/jeugdkamp-2017. 

Dat het jeugdkamp is afgelopen betekent echter niet dat het jeugdteam niet druk meer 

bezig is. Over een aantal weken is het namelijk afzwemmen (30 juni) en op 16 juni staat 

de papa- en mamatraining op het programma. 

Verder worden er ook voorbereidingen getroffen voor volgend seizoen. Iris de Jong 

wordt namelijk met ingang van 1 augustus 2017 jeugdcoördinator en volgt daarmee 

Michael Wesselink op. Haar taak als leidster van het trainingsteam jeugd wordt 

overgenomen door Rebecca Vermeer. 

 

Familie weekeinde Kautenbach 

Zoals voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een familie weekend tijdens de 

Pinksterdagen in Kautenbach - Luxemburg geweest. Het weer was ondanks de mindere 

voorspellingen erg goed en de jaarlijkse BBQ ging er op zaterdag goed in.  Uiteraard is 

daarbij het smeren van droge kelen niet vergeten.  Het weekeinde werd opgefleurd met 
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een serieuze PUB-quiz waar nagenoeg bijna iedereen aan mee heeft gedaan.  Ook zijn er 

weer de wandelingen in de bosrijke omgeving geweest.  Hou de Facebook pagina van 

Dusky de komende dagen in de gaten voor een foto impressie ! 

 

Afgelasting helmduik 

Helaas is de helmduik die, in samenwerking met RnG Diving, voor 28 mei op het 

programma stond op het allerlaatste ogenblik afgelast. Dit vanwege de aanwezigheid van 

de gevaarlijke blauwalg in het Oostvoornsemeer.  Er zal gezocht worden naar een ander 

tijdstip om alsnog de helmduik te kunnen organiseren.  Volg de nieuwsberichten op onze 

website of de buitenduik App. 

 

De trainingen tijdens de zomervakantie 

Tijdens de zomervakantie zijn de beide zwembaden gesloten voor de 

watersportverenigingen. Dit houdt in dat de laatste training in het van Sonsbeeckbad op 

11 juli is en de laatste training in de Wisselaar op 15 juli.  De  trainingen worden weer op 

29 augustus (van Sonsbeeckbad) en op 01 september (Wisselaar) hervat.  Zet dit in je 

agenda zodat je niet voor een gesloten deur komt ! 

 

Clubduiken 

In de duikkalender, die jullie op de website kunnen vinden, staan weer de nodige 

clubduiken gepland met als bijzondere duiken de twee zoetwaterduiken op zaterdag 15 

juli. Vanaf 19 juli beginnen we ook weer met de nachtduiken.  

De BBQ-duik van 18 juni zal vanwege vaderdag naar een later te bepalen tijdstip worden 

verplaatst.  Hou de website en de buitenduikApp goed in de gaten ! 

Aanmelden voor een clubduik kan via de GSM van een van de duikcoaches of de mail 

duikcoach@dusky.nl.  Ook is er een buitenduikApp in het leven geroepen, waar de laatste 

info over de buitenduiken op te vinden is.  Indien je opgenomen wilt worden in deze 

app, kun je dit kenbaar maken bij een van de duikcoaches. 

 

Ook al is de zomervakantie voor velen nog redelijk ver weg, het bestuur en de alle teams 

wenst jullie allemaal een fijne en ontspannen vakantie toe ! 


