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1. Terugblik
Het duikseizoen is weer
begonnen. Eén activiteit
verdient extra aandacht: de
lustrum BBQ.

De leden maken het duikteam,
dus voor iedereen was er een
cadeautje. Was je niet bij de
BBQ aanwezig, dan kun je jouw
cadeautje ophalen in de shop.

5. En verder: agenda
september
6. Vanuit het bestuur

Het was een mooie gelegenheid
om enkele mensen te
bedanken;
Peter en Kim die altijd voor ons
team klaar staan en Yvonne en
Oranda voor het organiseren
van de teamactiviteiten.

Interessante links

Agenda duikteam
Duikschool
A Local Swim

Agenda
8/9 jul. Hemmoor
15 jul. Women's Dive Day
30 jul. Woudfennen
13 aug. 't Veenmeer
27 aug. Groene Heuvels
3 sep. ALS: A Local Swim

2. Women's Dive Day 2017
Wereldwijd wordt op 15 juli
Women's Dive Day gevierd. Een
dag waarop de liefde voor de
onderwaterwereld, plezier en
avontuur centraal staat.
Bij Karibu Divers staat
gezelligheid voorop en willen
we met iedereen, mannen en
vrouwen, aandacht besteden
aan het plezier van samen
duiken.

We vieren dat met een duik en
aansluitend hierop een
American High Tea. Dit
betekent dat iedereen iets
lekkers mee neemt voor de
High Tea. Iedereen neemt ook
zijn eigen mooiste theekopje of
mok mee. Hiermee maak je
kans op een leuke verrassing!

Datum: za 15 juli
Plaats: 't Veenmeer
Aanvang: 14.00 uur duiken;
16.00 uur High Tea
Meenemen: Iets lekkers voor de
high tea en je mooiste
theekopje
of mok.
Aanmelden: Facebook of
team@karibudivers.nl

10 sep. Clean up dive
15/18 sep.
Zeelandweekend

Teamduiken, wekelijks

Buitenduiken: iedere
woensdagavond; 't Veenmeer,
aan de waterkant om 19.30
uur
Zwembad: iedere
dinsdagavond; Aqualaren om
21.00 uur (indien er les
gegeven wordt)

3. Woudfennen
Woudfennen wordt ook wel de
put van Joure genoemd. Er zijn
hier een aantal objecten
onderwater zoals bijvoorbeeld
een bouwkeet, bootje en een
bandenrif waar vaak veel vis zit.
Qua leven vind je hier o.a.
Het zicht is variërend van 2 tot
baars, kreeft, paling,
snoekbaars, snoek, kranswier. 5 meter. Het is donker water
dus handig om een lamp mee te
nemen.

Datum: zo 30 juli
Plaats: Joure
Vertrek: 9:00 uur N34
carpoolplaats
Aanvang: 10:00 uur
Meenemen: een duiklamp
Aanmelden: Facebook of
team@karibudivers.nl

Nieuwe leden
Bauke
Marco
Paul
Erik
Julia
Vincent

4. Groene Heuvels
Onder duikers is Groene
Je hebt de kans om flinke
Heuvels bekend vanwege de
karpers, snoeken, baars of zelfs
grote diepte en het zeer heldere paling te spotten. Ook
water. Onderwater zijn
zoetwaterkreeftjes komen er
verschillende obejecten, zoals veel voor.
diverse houten wrakjes. Er is
veel plantengroei te vinden op 36 meter diepte.

Van harte welkom bij
Team Karibu Divers

Datum: zo 27 aug
Vertrek: 8:00 uur N34
carpoolplaats
Aanvang: 10:00 uur Ewijk
Meenemen: Lunchpakketje
Parkeren: € 5 per auto (Pin)
Voor de liefhebbers is er de
mogelijkheid tot een tweede
duik. Denk dan aan een tweede
duikfles, want vullen is hier niet
mogelijk.

5. En verder: agenda september
Er is een wijziging in de
activiteitenkalender. De clean
up dive is verplaatst van 3 naar
10 september. Het verschuiven
van een activiteit doen we
alleen bij hoge uitzondering. In
dit geval betreft het A Local
Swim op
3 september.

Karibu Divers ondersteunt deze
actie door Rescue Divers in te
zetten. Ben je gebrevetteerd als
Rescue Diver en wil je helpen,
meld je dan aan via Facebook of
team@karibudivers.

Inmiddels hebben 32 leden zich
opgegeven voor het
Zeelandweekend van 15 t/m 18
september. Wanneer je ook
mee wilt, geef dit dan zo snel
mogelijk door. Er zijn nog maar
enkele plekken vrij.

6. Vanuit het bestuur
Chinook

Team Karibu Divers heeft een
nieuw duikobject, een replica
van een Chinook heli. Hij is op
ware grootte nagebouwd. In dit
project werken we samen met
de NNDF en 't Veenmeer
(Villapark en camping
Akenveen).
Leden informatie
Op woensdagavond is de
teambuitenduik. Van 19:0019:15 uur is de shop geopend
voor het ophalen van gehuurde
duikuitrusting en het vullen van
flessen.

Nog niet alle leden hebben hun
Karibu/NNDF pasje in bezit.
Deze kun je ophalen in de shop.
Hiermee kun je onder andere
duiken in Ruinerwold.
Ben je toch in de shop, vraag
dan ook even naar je
lustrumcadeautje!

