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Duik met ons mee 2020 in!  



 

 

Van de voorzitter 
 

Beste leden van Duikteam Dusky, 

 

2019 was een fantastisch jaar waarin we met de vereniging mooie stappen 

hebben gemaakt. Iedereen namens het bestuur bedankt voor de inzet tijdens alle 

duiken, lessen en andere activiteiten. Ik hoop dat jullie er net zoveel van genoten 

hebben als ik.  

 

Namens het bestuur wens ik iedereen een fijne jaarwisseling en een voorspoedig 

maar vooral ook gezond 2020! Laten we er met z’n allen weer een knallend jaar 

van maken! 

 

De voorzitter, 

Pieter Hendriks 

 

Info vanuit het bestuur 
Resultaten enquête over erelidmaatschap 

De resultaten van de enquête over het erelidmaatschap worden op dit moment 

verwerkt. Van daaruit, met de gegeven antwoorden als basis, volgt er vanuit het 

bestuur een voorstel over het erelidmaatschap. Dat voorstel willen we bespreken 

tijdens de ALV. Uiterlijk in februari ontvang je daar meer informatie over. 

 

Een nieuwe enquête over de binnen Dusky gebruikte communicatiemiddelen 

(website, facebook, nieuwsbrief, mailings, etc.) volgt in diezelfde periode. 

 

Vrijwilligersborrel 

Zondag 15 december was onze eerste vrijwilligersborrel. We kijken terug op een 

geslaagde middag waarbij veel vrijwilligers de mogelijkheid hadden om eens wat 

langer met elkaar in gesprek te gaan. 

 

De borrel is bedoeld als bedankje voor iedereen die op 

dat moment als vrijwilliger op structurele basis een 

bijdrage levert aan de activiteiten van de vereniging.  

De borrel vervangt de in het verleden georganiseerde 

vrijwilligersetentjes die om de twee jaar plaatsvonden. 

Bedoeling is om de vrijwilligersborrel jaarlijks plaats te 

laten vinden. 

 

Gezamenlijke kersttraining 

Vrijdag 20 december vond voor het eerst in lange tijd weer een gezamenlijke 

training van de jeugd en senioren plaats. Een zeer geslaagde kersttraining met ook 

vanuit de senioren een grote opkomst. We willen het jeugdteam ook via deze weg 

bedanken voor de organisatie. 

 

  



 

 

Nieuwjaarsduik 
Zondag 12 januari 2020 is het weer zo ver, dan hebben we weer onze traditionele 

Nieuwjaarsduik in de Galderse Meren. Houd voor meer informatie de website en de 

buitenwater-app in de gaten. Na afloop van de eerste duik in 2020, zal onder het 

genot van een hapje en een drankje de receptie voor leden, familie en vrienden 

van Dusky gehouden worden. Ook zullen we bekend maken wie de duikbeeldjes 

van het duikseizoen 2019 gewonnen hebben. Als je mee wilt duiken dan graag 

aanmelden via de buitenwater-app of e-mail: duikcoach@dusky.nl. 

Filmfestival 2020 
Zondag 15 maart organiseert Duikteam Dusky haar eerste Filmfestival. Dit zal 

plaatsvinden in het clubhuis van Argonauta bij zwembad de Wisselaar. Het begint 

om 14.00 en iedereen is van harte welkom. Het is mogelijk om je eigen filmpjes of 

fotoreportages te delen deze middag. 

Voor meer informatie, zie onderstaande link. Of zoek eventjes contact met Johan 

Marijnissen of Kris Verhaegen. 

https://dusky.nl/filmfestival/ 

Algemene ledenvergadering 
Maandag 30 maart 2020 om 20.00 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

plaats. Meer informatie over de ALV ontvang je voorafgaand via e-mail. 

 

Dusky feliciteert! 

  

Full Face Mask Specialty: 
Ruud v/d Berg 

https://dusky.nl/filmfestival/


 

 

Save the date! 
 

 

 

 

 



 

 

Vrijdagavond trainingen 

Sinds eind november zijn we met een aantal enthousiaste leden gestart met het 

geven van trainingen op vrijdagavond in zwembad de Wisselaar. 

We hebben een planning gemaakt 

met verschillende trainingen zoals 

conditietraining, onderwaterhockey 

en flessentraining elke eerste vrijdag 

van de maand. 

Hierbij nodigen wij alle leden uit om 

deel te nemen aan die trainingen. 

Het vrijdagavond trainingsteam.  
 

Reanimatietraining 
 

In 2020 gaan we starten met een reanimatietraining. Voorheen werd deze training 

gegeven door “lerenreanimeren”.  

 

Binnen Duikteam Dusky zijn er leden die deze training 

mogen geven. Duikteam Dusky vindt het belangrijk dat de 

leden de mogelijkheid krijgen om deze training te volgen.  

In deze training leer je de basale reanimatie en het 

bedienen van een AED.  

 

In de volgende nieuwsbrief zullen we de data van de reanimatietrainingen bekend 

maken.  

Een hartelijk welkom voor nieuwe leden! 
  

Thijs Roovers 

Henk Nabers 

Ilse Luites 

Myrthe Backx 

Kaitlin Paardekam 

Aanya Khurana 

Kyara Matilda 

Andjela Stanisavljevic 

 

 

 

  



 

 

Puzzel – Celebrations 
 

Afgelopen jaar hebben we een drietal puzzels geplaats in de verschillende 

nieuwsbrieven: 

- Zoek de 10 verschillen (Winnaars: Jan Vreugde en Manon Hendriks) 

- Rebus (Winnaar: Annemarie Prinsen) 

- Woordzoeker, helaas wel een goede poging van Loes Rompa, maar niet de 

juiste oplossing. Zet hem op Loes, je was er bijna!  

 

Door het ontbreken van een winnaar vorige keer hebben we besloten deze laatste 

puzzel nog een keer te plaatsen. Daarnaast is er – om nog een beetje in de 

kerstsfeer te blijven – ‘zoek de kerstballen’. Je dient beiden te voltooien om in 

aanmerking te komen voor fantastische prijzen.  

 

Het jaar wordt namelijk afgesloten met een extra 

grote prijs voor de eerste 3 inzenders met de 

juiste oplossingen, zowel bij de junioren als de 

senioren, namelijk: 

1ste prijs: 900 gram celebrations 

2de prijs: 600 gram celebrations 

3de prijs: 300 gram celebrations 

 

Kortom: stuur het antwoord van de puzzel in en 

beantwoord daarnaast de vraag hoeveel 

kerstballen er staan op de nieuwjaarswens. Je 

vindt beiden op de volgende pagina. 

 

Je kan de oplossingen insturen naar 

redactie@dusky.nl. De prijzen zullen worden 

uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie op  

12 januari 2020. 

mailto:redactie@dusky.nl


 

 

 


	In deze Oudjaars nieuwsbrief
	Duik met ons mee 2020 in!
	Van de voorzitter
	Info vanuit het bestuur
	Nieuwjaarsduik
	Filmfestival 2020
	Algemene ledenvergadering
	Dusky feliciteert!
	Save the date!
	Vrijdagavond trainingen
	Reanimatietraining
	Een hartelijk welkom voor nieuwe leden!
	Puzzel – Celebrations

