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Interessante links

1. Terugblik
Zeeland
De aanmeldingen voor het
teamweekend in september in
Zeeland stroomden dit jaar
binnen! Nog nooit zijn we met
zo’n grote groep naar Zeeland
geweest. Het was super
gezellig, mooie duiken
gemaakt en lekker
gebarbecued.

Todi
Nemo33
Duikvaker
Speicherbecken

Agenda

7 jan: Nieuwjaarsduik
21 jan: Speicherbecken
3/4 febr: Duikvaker
25 febr: Kreidensee
3 mrt: Duiken voor
Diehards, en
Jaarvergadering
10/11 mrt NEMO/TODI

Zwembad: dinsdagavond
Aqualaren om 21:00
(alleen wanneer er cursus
gegeven wordt)
Let op 26 dec en 2 jan
GEEN Zwembad!!

Lustrumfeest. Met maar
liefst 52 man hebben we
in de Gouden Leeuw
onder het genot van een
hapje en een drankje ons
1ste lustrum gevierd. De
winnaars van de lustrum
foto-en videowedstrijd
Anneke en Sibylle werden
door Koos geprezen om
hun bijzondere foto en
video. Ook ons 100ste lid
Vincent Horst werd in ’t
zonnetje gezet. We
kwamen tot de conclusie
dat we wel een heel leuk
lustrumjaar met veel
gevarieerde activiteiten
hebben gehad. De avond
sloten we af met patat en
een presentje voor thuis.

Diversnight was weer
ouderwets gezellig met 32
personen waaronder 13
duikers. Na de duik stond de
warme chocolademelk met
slagroom klaar en warmden
we marshmallows boven de
BBQ. De eigen gemaakte
pepernotencake smaakte
heerlijk. Alles was mooi
versierd met lampjes. In de
partytent konden we droog en
uit de wind staan. Het record
uit 2009 is niet gebroken,
maar we hebben lekker
gedoken en plezier gehad en
daar gaat het om.

2. Nieuwjaarsduik
Op zondag 7 januari 2017 gaan
we het nieuwe jaar vieren met
een duik in het Veenmeer.
Daarna klinken we in de shop
met echte Karibu-champagne op
het nieuwe jaar. Natuurlijk
rekenen we ook op de nietduikers.

3. Enquête
We hebben veel respons op de
enquête en de
brainstormavond gehad. Super
bedankt! De jaarplanning van
2018 hebben we samen met de
nieuwsbrief naar jullie gemaild.
We hebben geprobeerd jullie
reacties zo goed mogelijk hierin
te verwerken. Een aantal ideeën
die jullie genoemd hebben
bewaren we voor 2019. Heb je
nog vragen over de
activiteitenplanning, neem dan
gerust contact met Oranda en
Yvonne van de
Activiteitencommissie op.

Datum: zo 7 jan 2018
Plaats: ‘t Veenmeer
10:00 uur set opbouwen
12:00 uur hapje en drankje
in de shop
Opgave: Facebook of
team@karibudivers.nl

I.v.m. de catering wordt het
zeer gewaardeerd als je je
aanmeldt.

4.Vanuit het Bestuur
Nieuwe leden:
Hilda
Elisa
Ellen
Eun
Michel
Kees

Van harte welkom bij
Team Karibu Divers

Peter Looij neemt als voorzitter
afscheid van Karibu Divers.
De afgelopen 5 jaar heeft hij zich
met veel toewijding ingezet voor
het duikteam.
In het bestuur heeft hij zich sterk
gemaakt voor de verbetering van
de kwaliteit van alles wat met het
team te maken had. De veiligheid
en het genieten van het duiken
stonden bij hem op nummer 1 .
Op de woensdagavond teamduik
heeft hij vele net gebrevetteerde
duikers meegenomen om mooie
duiken te maken en ervaring op te
doen.
Ook onze jaarlijkse Clean-up duik
aan het Rono-strand heeft hij op
poten gezet en dankzij hem mogen
we nu jaarlijks als Rescue divers de
Sinterklaas intocht begeleiden
Menigeen heeft hij de Frogkick
aangeleerd.

Zo zullen teamleden nog vele
voorbeelden kunnen geven van
wat Peter allemaal voor ons team
gedaan heeft.
Echt afscheid nemen we niet. We
blijven hem nog zeker bij
teamactiviteiten zien.
De taakverdeling binnen het
bestuur wordt herzien. Jullie
horen daar in het nieuwe
jaar meer over. Henk Grit is vanaf
1 december 2017 waarnemend
voorzitter.
Peter bedankt voor alles wat je
als voorzitter en teamlid voor het
team betekend hebt.

Fijne Feestdagen
en een
goed

2018

