Nieuwsbrief Team Karibu

Juli 2018
Jaargang 6 nummer 3

team@karibudivers.nl

Inhoud

1.Terugblik
Rondleiding Brandweer
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Speurtocht onder water en
American picnic

5. Duiken in Zwolle
6. Clean- up Duik RONO strand
7. Vanuit het bestuur

Interessante links:
Speicherbecken/ Lingen

Agenda:

21 juli: PADI Women’s Dive Day

Naturagart

Teamduik en BBQ

Met wel 30 leden kregen we in
groepen van 10 werkelijk alles te
zien, van de duikuitrusting tot
elk hoekje van de verschillende
(duik)brandweerwagens en
boten.
De uitleg over de trainingen, hoe
de brandweerlieden te werk
gaan en waar ze tegenaan lopen
tijdens een reddings- of
bergingsactie in het water was
heel erg boeiend om te horen en
te zien. Aan het eind waren er
nog een paar fanatiekelingen die
probeerden of ze de toren met
duikuitrusting binnen de vereiste
tijd konden beklimmen. Dat was
knap pittig.
We sloten de middag af met een
presentje voor de rondleiders en
een uitnodiging om met ons
onder begeleiding van
instructeurs mee te duiken
omdat brandweerduikers geen
sportduikbrevet hebben 

De Steuren bij Naturagart.
Wat zijn ze groot en mooi!

BBQ bazen, je kunt niet
zonder ze!

22 juli :Bootduik Vinkeveen
5 aug: Speicherbechen (Lingen)
7 aug: Frogkick
19 aug: Speurtocht onder water
en American picknick
26 aug: Duiken in Zwolle
2 sept: Clean-up duik RONO strand
14 t/m 17 sept Zeeland weekend
3 okt: Laatste woensdagavond
teamduik

Zwembad: dinsdagavond
Aqualaren om 21:00 (alleen
wanneer er cursus gegeven
wordt)

2. PADI Women’s Dive Day
PADI Women's Dive Day is een
dag waarop de liefde voor de
onderwaterwereld, plezier en
avontuur
Datum: centraal
zondagstaan.
20 mei

Duiken: 13:00 uur
Bij
Karibu Divers
Broodje
eten:staat
14:30 uur
gezelligheid voorop. We willen
met
iedereen
en of
Opgave
: viamannen
Facebook
vrouwen,
aandacht
besteden
team@karibudivers.nl
aan het plezier van samen
duiken!

We vieren dit met een duik en
aansluitend een American High
Tea.
Iedereen
Tot nuneemt
toe iswat
hetlekkers,
elke
lepeltje, kop en schotel mee.

keer mooi weer
geweest dus wie weet
deze keer ook.
Niet duikers zijn
natuurlijk ook van
harte welkom.

Datum: zaterdag 21 juli
Waar: ‘t Veenmeer
Aanvang duiken: 14:00 uur
American High Tea: 16:00 uur
Meenemen: wat lekkers, lepeltje
kop en schotel.

Datum: zo 20 mei

3.Frogkick

Datum: 7 aug Aqualaren

De frogkick is een slag
waarbij je minder stof
maakt. Vooral in ’t
Veenmeer is het erg fijn
voor andere duikers als je
deze slag beheerst 😊.

Aanvang:20:30uur
badrand zwembad Aqualaren
Meenemen: duikspullen met
Buitenwater vinnen
Mocht je deze slag al onder
de knie hebben dan kun je
ook achteruit leren
zwemmen of de
helikopter-turn oefenen.

4.Speurtocht en Picknick
Nieuwe leden:
Petra
Musetta
Evelien
Henk
Matthijs
Margo
Mark
Hotze
Henri
Sabina
Peter Jan
Martin
Yvette
Marye
Jurre
Joanne

Welkom bij
Team Karibu Divers

Nieuwe leden:

Ronald
Bram

Van harte welkom bij

Net iets anders dan een gewone
funduik: we gaan een speurtocht
onder water doen. Het hoe en
wat blijft nog een verrassing.
Kom je ook speuren en lol maken
en/of gezellige picknicken?

Datum: zondag 19 aug
Waar: ’t Veenmeer
Aanvang: 13:00 uur
Aanvang Picknick: 15:00 uur
Meenemen: eten/drinken voor de
picknick.
Nadien gaan we smullen van
alles wat iedereen heeft
meegenomen voor de American
Picknick.

5.Duiken in Zwolle
In Zwolle zijn verschillende
duikstekken. Als team
hebben we daar nog nooit
gedoken. Leuk dus om
eens een nieuwe duikstek
te gaan verkennen.

Afhankelijk van het zicht en
de informatie die we krijgen
van Karibu duikers die daar
wel bekend zijn gaan we
begin augustus een
duikstek bij Zwolle kiezen.

Datum: zondag 26 augustus
Nadere informatie volgt begin
augustus via de mail en de
Team Karibu Facebooksite.

6.Clean-upduik RONO strand
Ook wij als Karibu duikers
houden van schoon
buitenwater; vandaar dat we
ook dit jaar weer een clean-up
duik organiseren.
Afgelopen 4 jaar hebben we
met elkaar enorme bakken vol
met afval uit het water gehaald.
Het is dus zeer zinvol om met
een grote groep daar aan de
slag te gaan.

Neem netjes mee zodat je het afval
onder water gemakkelijk kunt
verzamelen.

Ook hebben we mensen op de kant
nodig die de netten aanpakken. Doe
je mee? Hoe meer zielen hoe meer
vreugd!

Team Karibu Divers

7. Vanuit het bestuur
De nieuwe privacywet AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) is op
25 mei ingegaan.
We zijn als bestuur bezig te kijken welke
gevolgen deze wet heeft voor ons
duikteam. Op enkele punten zijn al
wijzigingen aangebracht. We zijn
momenteel nog bezig met de laatste
aanpassingen.
We houden jullie op de hoogte.

Datum: zondag 2 sept
Vertrek: 09:30 uur
N34 Carpoolplaats Zuidlaren
Aankomst: 10:00 uur
Meenemen: netje voor afval
verzamelen

