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Lidmaatschap 2021  € 

Duikend 1ste jaar  153,00 
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Na 3 jaar 138,00 

Aansluiten in september 2020 
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Bestuursvergadering, dins-
dag 07.09.21 om 20:00h bij 
Brecht. 
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Informatie van maandag 06.09.2021 t/m maandag

06.09.2021. Onze 1ste training na een heerlijke en prettige vakantie.
kunnen van start gaan met een minimum aan beperkingen

dragen van een mondmasker en 1.5m afstand houden tijdens de wissel van 
clubs blijft heel belangrijk. 

Duikinitiatie op maandag. Geïnteresseerden kunnen 3 maal deelnemen 
ning. Zij brengen gepaste zwemkledij mee en kunnen het 

duikmateriaal van onze club hiervoor gebruiken. Zij betalen €4,00 inkom 
aan onze penningmeester. Na de 3de initiatie kan men zich laten inschri
ven bij onze secretaris. Alvast van harte welkom. 

Clubweekend 8-9-10 oktober. Alle chalets zijn geboekt. 
der en naast fantastisch weer, een heerlijke catering
ken in Zeeland, dan kan deze slechte zomer den boom in

Clubweekend doodle. Waar we duiken dat moet het onderricht nog b
palen, maar wat we wel kunnen is ons al opgeven in de doodle, zodat er 
al een kader kan samengesteld worden, en is het veel simpeler om de 
duikplaatsen vast te leggen. 

Clubfeest zat 20 november. We hebben alvast, in De Zulle te Wo
delgem, de feestzaal gereserveerd. Terug plaats voor 70 personen 
de regels blijven zoals ze nu zijn. Volgens de huidige maatregelen kan 

we doen het, en we gaan er terug een lap op geven. 

Flessen keuring. Heb je een fles die hydraulisch moet herkeurd worden, gelieve deze 
af te geven op de parking van het zwembad, vóór de training en volledig naakt, en 

enkel op maandag 20.09.21. 

16.10.21 OVOS proevenweekend. Er zijn nog plaatsen vrij op dit weekend, maar je 
moet je wel inschrijven. Peter heeft een link geplaatst op onze facebook pagina.

maandag 06.09.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 13.09.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 20.09.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
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