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VOORZITTERSPRAATJE.

Beste leden
De meesten onder ons hebben ondertussen al vernomen dat vanaf 17 juni tot en met 9
september geen zwembadtrainingen meer doorgaan. In juni wegens onderhoud en
daarna door de vele buitenactiviteiten die zullen plaatsvinden. Op 24 juni plannen we wel
een buitenduik (training) aan de Ster te Sint-Niklaas.
Het meiweekend, dat ondertussen al voorbij is, was een succes. Mooi weer en nieuwe
plaatsen die we hebben leren kennen.
De BBQ die gepland was voor 19 juni gaat niet door wegens de weinige respons die
hiervoor was. In plaats daar van zal de BBQ doorgaan op vrijdagavond 19 augustus aan
“de golf” vanaf 19.00uur.
Erik
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Lidgeld 2022
Enkel via overschrijving met de mededeling lidgeld 2022
Lidgeld betalen vóór 15 januari op het rekeningnummer:

BE17 0688 8957 6721
Stationsstraat 53
9185 Wachtebeke
Telefoon:0476/47.46.09
E-mail: info@tritondivers.be

Voor een eerste lid binnen een gezin €95.
voor de volgende wonende op hetzelfde adres €85 .
Bij betaling na 29 januari en betaling in cash €10 extra.
De verzekeringspremie is in het lidgeld inbegrepen.
Voor buitenduiken moet men beschikken over een eigen
duikverzekering.
Als iemand een niet-lid wil meebrengen kan dit alsnog mits we hiervan
minimum twee dagen op voorhand verwittigd zijn en betaling ontvangen van 5€,-. Niet vergeten om naam, adres, leeftijd door te geven. Op
deze manier kunnen we ons dan in orde stellen met Sporta.

ONS CONTACTEREN:

mail to:
erik.van.hoecke@tritondivers.be
Voorzitter
roger.louis@tritondivers.be
secretaris

jurgen@tritondivers.be
Penningmeester

Bezoek ons op het web
www.tritondivers.be

DUIKWEEKEND 21 JULI
De plaats voor Scharendijke is gereserveerd. Na een paar jaren keren we weer
naar camping Muralt. We hebben een
plaats voor ons met privétoilet en douches. De oudgedienden onder ons weten
wel waar.
Bedoeling is om vanaf donderdagmiddag
met onze duiken te starten.
Wie wil kan al op de camping vanaf woensdagmiddag 15.00uur.

TRAININGEN

Juli en augustus.

Vanaf 13 juni is het zwembad gesloten voor onderhoud.
Daarom dat er geen training is op vrijdag 17 juni.
Op vrijdag 24 juni trainen we dan in de Ster te Sint-Niklaas.
Het is de bedoeling dat we, als er geen duikweekend is,
we op vrijdagavond afspreken op een duikplaats. Op 8 juli
zou dat een nachtduik kunnen zijn in Ekeren.

DUIKWEEKEND 15 AUGUSTUS
Normaal gezien hadden we in juli een duikweekend in de buurt van de steengroeves
gepland. Hierbij hadden we geen rekening gehouden met de openings– en sluitingsuren van de steengroeves. Hier, bij ons, is het de gewoonte dat we maar in de auto
te stappen hebben en naar een duikplaats te rijden.
Daarom dat we dit nu zouden doen van vrijdagavond 12 augustus tot maandag 15
augustus.
De camping die we zullen reserveren zal ook in de buurt van de duikplaatsen zijn.
https://www.camping-lavalleemerveilleuse.be/
Wie liever in een huisje wil verblijven zorgt daar zelf voor.
Via onderstaande link kan je jouw deelname bevestigen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GClXFrEpuyT1p2q7oF4C1lBVGedlMm7zKMvdUsOVPDw/edit?usp=sharing
Inschrijven vóór 15 juli 2022.

DUIKREIS SPANJE 4 SEPTEMBER–10 SEPTEMBER
Niet, zoals eerder vermeld, gaan we naar La Escalla maar wel naar
L´ Estartit. Gelegen aan de Medes-eilanden. Een waar paradijs voor
de duikliefhebber.
We duiken vanaf zondagmiddag tot en met vrijdagmorgen met
Unisub. In het verleden hebben we nog met hen gedoken.
We verblijven in hotel Medes II op basis van kamer met ontbijt.
Prijs voor ons duiken met verblijf zal ongeveer €650 bedragen. In de
buurt zijn er genoeg bars en restaurantjes waar we overdag kunnen
eten.
Wie nu nog mee wilt moet maar eens naar de site van Unisub surfen en kijken naar de aanbiedingen.
Zelf ben ik er al in Spanje vanaf 22 augustus. Dus wie eerder wil komen is steeds welkom.

CLUB-BBQ 19 AUGUSTUS
De afgelopen maanden waren druk waardoor ik niet veel tijd had om alles voor te bereiden.
Er waren weinig reacties van ons leden uit. Mede daardoor hebben we alles verplaatst naar
vrijdagavond 19 augustus vanaf 19.00u.
Inschrijven kan via onderstaande link:
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1qI1W6fUKlUsTHfObyuF9oNEysuQw0pyHEVxvw5kzLpE/edit?usp=sharing
Inschrijven kan tot ten laatste 05 augustus. Niet vergeten.
Kostprijs €25
Plaats: De Laatste Afslag (golf Puyenbroeck)

Adres: Craenendam 5, 9185 Wachtebeke

