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Nieuwsbrief Duikteam Dusky september 2015 
 
Beste Duskyleden,  
 
Hierbij presenteren wij de eerste nieuwsbrief. Vanaf heden volgt elk kwartaal een nieuwsbrief, om iedereen zo 
goed mogelijk op de hoogte te houden van de activiteiten en gebeurtenissen binnen onze fantastische 
vereniging. Duikteam Dusky bestaat 30 jaar, dus dat verdient een eervolle vermelding! Gefeliciteerd aan alle 
leden! 
 
11 Oktober: Duik Steengroeve van het Belgische Phillipeville: 
Op 11 oktober is er een duiktrip georganiseerd voor het bezoek aan de steengroeve van  
het Belgische Phillipeville. In deze groeve, gevuld met helder zoet water, zijn verschillende objecten met een 
parcours aangelegd.  Het evenement start met het vertrek van de bus om ca. 08:00 uur vanuit Breda.  Vanwege 
de beperkte capaciteit van de bus moet je je ruim van te voren aanmelden bij een van de duikcoaches, bij 
voorkeur per mail. Verdere details van het evenement volgen vlak voor het vertrek. De eigen bijdrage voor dit 
evenement bedraagt €  10,00 per persoon (duiker of niet-duiker).  Geef je tijdig op want vol = vol.  Het beloofd 
weer een gezellig uitje te worden! 
 
1 november: Snertduik 
Het duikseizoen loopt weer op zijn einde. Dit sluiten wij traditioneel af met de snertduik! Bij deze nodigen wij je 
uit bij de duikstek Zoetersbout (Oosterschelden), wij verzamelen om 10:00. Na de duik zal iedereen kunnen 
genieten van een lekkere kop snert. Kom je naar dit evenement, meld je dan aan bij de duikcoaches via de 
gebruikelijke wegen. (verplicht) 
 
14 november: Jaarfeest 
Zoals elk jaar gaan alle leden (inclusief aanhang) feesten, hoe meer zielen hoe meer vreugd! Iedereen is van 
harte welkom bij feest café Ons Thuis in Terheijden om 20:30. Zet deze datum in je agenda, meld je aan en 
houdt het thema in de gaten!   
 
Foto’s op de website: 
Regelmatig worden er nieuwe foto’s op de website geplaatst. Deze zijn te vinden bij de rubriek foto’s op onze 
website: Foto's 2015  Kijk dus regelmatig op de website voor de laatste leuke foto’s van onze Duikteam Duksy 
evenementen.  
Uiteraard nodigen wij je uit om te helpen de site te vullen en het onze site te maken! Heb jij een leuk verhaal of 
mooie foto’s over bijvoorbeeld een clubduik of evenement? mail het naar de redactie. redactie@dusky.nl. 
 
Clubblad: 
Het oude vertrouwde clubblad heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe website en deze nieuwsbrief. Dit kon niet 
zonder een laatste knallende editie, en daarom willen wij jullie graag attenderen op het laatste clubblad. Deze 
is te vinden op de website Clubblad. Neem gerust een terugblik in het verleden van deze fantastische 
vereniging en geniet van de nostalgie. Petra Luites en Sabina van ’t Hooft Bedankt! 
 
Wat wil jij: 
Vanuit het bestuur zijn wij opzoek naar goede initiatieven en horen graag wat jij leuk zou vinden binnen de 
vereniging. Hoe kunnen wij samen onze vereniging nog gezelliger maken! Heb jij een idee, dan mag je deze 
delen via de e-mail: AlgemeenBestuurslid@dusky.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  
Het bestuur 
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