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START VAN HET ZWEMBADSEIZOEN
Duiken behoeft enkele vaardigheden die wij aangeleerd krijgen tijdens onze opleiding. Deze skills vervolmaken en de kennis onderhouden gebeurt, onder andere,
tijdens onze wekelijkse zwembadtrainingen. De ploeg instructeurs en assistenten
hebben hun batterijen tijdens de zomermaanden terug opgeladen en staan klaar om
vanaf 14 september 2018 er opnieuw tegenaan te gaan.
Wanneer trainen we ?
Deze vraag zal beantwoord worden (of is bij het verschijnen van deze brief reeds
gekend) door de duikschoolverantwoordelijke die jullie dit per mail zal meedelen. De kandidaat 1*, kandidaat 2* en de kandidaat
3*-duikers trainen het eerste lesuur. De kandidaat 4*, kandidaat A.I. en kandidaat I en de fundivers trainen het 2de uur. Traditioneel zullen de trainingsuren, na de jaarwisseling gewisseld worden.
Een warme oproep om STEEDS OP TIJD te komen en TEN LAATSTE om 21:00 of 22:00 aanwezig te zijn aan de rand
van het zwembad.
DOODLE?
Gezien het doodle-systeem reeds vrij goed ingeburgerd is gaat dit systeem ook gebruikt worden voor
de aanwezigheden bij de zwembadlessen. Zo kan het clublid aanduiden of hij al dan niet op een bepaalde dag afwezig/aanwezig zal zijn bij de lessen. De juiste link voor de doodle met betrekking tot
jouw groep vind je terug in de mail betreffende de groepsindeling die je toegestuurd krijgt.
Materiaal?
Wees collegiaal en kom bij aanvang van de training naar de container om een handje toe te steken om het materiaal naar binnen te brengen. En ja, het valt wel op hoor, zij die telkenmale juist te laat komen om mee te helpen met het materiaal.

!!!! EETFESTIJN 27 OKTOBER 2018 !!!!

‘T Kasteelke wordt La Koer
De laatste dagen van Pascal, die jarenlang het kasteelke uitbaatte zijn geteld. Pascal
stopt er mee op 01 september 2018 en vanaf oktober 2018 wordt hij opgevolgd door Laurence Rosseel. Het concept zal er iets anders uitzien dan wij gewend zijn. Het bestuur heeft
ondertussen al enkele gesprekken gehad met de nieuwe uitbaatster en zijn ervan overtuigd dat
we er opnieuw een gezellig clubgebeuren van kunnen maken. Tot de heropening in oktober
2018 zijn we dus “heimatloos” maar ook hiervoor zal een oplossing gevonden worden, houd
hiervoor onze facebookpagina in de gaten.
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Ons derde eetfestijn staat nu ook weer gepland op de
laatste zaterdag van oktober, ditmaal met een iets gewijzigd concept. Dit jaar kan je kiezen uit steak, tongrolletjes
of vegetarische lasagne en dit alles à volonté. Voor de
kinderen is er en speciaal balletjes in tomatensaus-menu
voorzien. De prijs moest hierdoor iets opgetrokken worden
maar wij zijn ervan overtuigd dat dit geen cent teveel zal
zijn voor hetgene jullie voorgeschoteld krijgen. Met de
opbrengsten van vorig jaar werd opnieuw een deel van
het trainingsmateriaal vernieuwd, werd nieuw materiaal
voor de verhuur aangekocht en werden de nodige onderhoudswerken betaald. Met de opbrengst van dit eetfestijn
willen wij deze trend verder zetten en ons materiaal blijven
vernieuwen zodat in alle veiligheid het clubmateriaal kan
gebruikt worden tijdens zwembadtrainingen.
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Het Ardennenweekend
Van 14 tot 16 december strijken de watermannekes neer in
het dorpje TILFF om er hun intrek te nemen in de jeugdherberg in de oude hoeve van het kasteel van Brunsode, achter
het bijenmuseum. Deze jeugdherberg wordt de uitvalsbasis
om te gaan duiken in de “carièrres” of, in het Nederlands, de
steengroeves, van Lillé en La Gombe. De logementen bestaan uit kamers van 2 tot 12 personen
De vrijdagavond verzamelen we eerst in Lillé om er te duiken
in de surrealistische omgeving van rotsblokken en steile wanden. Na deze avond/nachtduik steken we daar ter plaatse de
voeten onder tafel om er te genieten van hun specialiteit “Pavé
sur pierre” of ander lekkers.
De volgende dagen wordt er gedoken in La Gombe, de
duikplaats bij uitstek om jou te laten omringen door grote steurs, karpers, koikarpers enz…..
Dit weekend kent altijd een groot succes en het is aangeraden om dan ook snel in te schrijven. Hiervoor is
eveneens een DOODLE opgesteld, de link vind je terug
op onze website

Individuele gasverwarming
30 jaar ervaring
aanbevolen door meerdere grote
merken
Herstelling en onderhoud
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31 december 2018
eindejaarsduik

In september en oktober zijn er diverse clubduiken
Raadpleeg de kalender
op de website voor
up to date info ivm de
activiteiten en de
clubduiken

Bestel al uw goederen online via TROOPER en sponsort zo
onze club. Het kost u geen Euro meer en het is heel simpel!!!!
Zie bijgevoegde folder

