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In december ontvang je een bijzondere nieuwsbrief met als thema

“ Ben je klaar voor de winter? “
Met informatie over:

Duiken in de winter.
Hoe berg je in de wintermaanden je uitrusting goed op?

En ... met een verrassing!
Nieuwsgierig geworden? Houd je mailbox in de gaten.

2. Zwembad
Het zwembad is weer open!

Per keer mogen maximaal 15 mensen, inclusief cursisten en instructeurs van de duikschool, aanwezig
zijn.
Elke zondag ontvang je een mail
hoeveel plekken er op de dinsdag
daaropvolgend nog voor leden beschikbaar zijn.
Meld je daarna per mail aan via team@karibudivers.nl voor duiken of zwemmen.
Je ontvangt dan uiterlijk op maandagavond bericht of je wel of niet kunt komen.
Daarnaast willen we in december en januari, als daar belangstelling voor is en het binnen de
Coronaregels past, een avond voor alleen teamleden organiseren. Laat graag per mail weten
of je hier interesse in hebt. Heb je voorkeur voor een avond, vermeld dit dan ook. Bij voldoende positieve reacties gaan we dit in overleg met het zwembad organiseren en ontvangen jullie de informatie hierover.

3. Duiken
Ook al kunnen we vanwege het Coronavirus vanuit de activiteitencommissie nu geen teamactiviteiten organiseren, duiken kun je wel!
Via onze besloten Facebookpagina kun je altijd wel een buddy vinden. De meeste duikstekken in Nederland zijn gewoon
geopend.
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Van harte welkom bij
Team Karibu Divers

4. Cadeautip
December is de maand van de Sinterklaas- en Kerstcadeautjes.
Weet je soms niet meer wat je iemand moet geven?
Duikers en niet duikers vinden altijd wel wat leuks in de shop van
Sublub/Karibu Divers.
Je kunt al vanaf €5 een cadeaubon kopen.

5. Vanuit de duikschool
Wil je of kun je op dit moment niet duiken, maar toch met je hobby bezig zijn? Op de volgende
dagen staan er cursussen gepland waarbij je niet het water in gaat:

11 december

Nitrox specialty

12 december

Materiaal specialty

Vraag Peter en Kim ook naar de mogelijkheden voor andere cursussen zoals de EFR (Emergency
First Response) en Oxygen Provider
Meer informatie vind je op de site www.karibudivers.nl , maar je kunt natuurlijk ook langskomen in de shop of Peter en Kim bellen 050-8513083.

