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Informatie van maandag

 

 
 Theoretische lessen voor Kandidaat 1*D en Kandidaat 2*D.

o De lessen gaan door in
zeker op tijd te komen zodat de les niet gestoord wordt. Alvast bedankt.

Dag en datum 
Maandag 15.11.21
Maandag 22.11.21
Maandag 29.11.21
Maandag 06.12.21
Maandag 13.12.21

Maandag 20.12.21

 
 Boetiek kledij.

site. Wacht niet tot morgen wat je vandaag doen kunt, en het wordt kouder.

 Clubfeest. We hebben, in De Zulle te 
Wondelgem, de feestzaal gereserveerd. 
Er is terug plaats voor 70 personen, en 
we gaan er een lap op geven.
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koude schotel en dit aan een heel d
mocratische prijs van 
wassene, en €12,00 voor kinderen tot 
en met 12 jaar. 
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op onze website voor meer details en 
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Lidmaatschap 2021  € 

Duikend 1ste jaar  153,00 

Duikend 2de jaar  148,00 

Duikend 3de jaar  143,00 

Na 3 jaar 138,00 

Aansluiten in september 2021 
Van 1-9 t/m 31-12-21        91,00 
Van 1-1 t/m 31-12-22        91,00 

Duikinitiatie /beurt 4,00 

Steun duikend lid 87,00 

Steunend lid  15,00 

 

Bestuursvergadering  
dinsdag 16.11.21 
 20:00h bij Diane. 
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Informatie van maandag 15.11.2021 t/m maandag

Theoretische lessen voor Kandidaat 1*D en Kandidaat 2*D.
De lessen gaan door in het leslokaal van het zwembad Strop. Mogen we vragen om 
zeker op tijd te komen zodat de les niet gestoord wordt. Alvast bedankt.

 Startuur  Lessenreeks 
Maandag 15.11.21 19:00h  Praktisch duiken en decompressietechniek
Maandag 22.11.21 19:00h  Duikgeneeskunde 
Maandag 29.11.21 19:00h  Biologie 
Maandag 06.12.21 19:00h  Duikmateriaal 
Maandag 13.12.21 19:00h  Herhalingsles 

aandag 20.12.21 
19:00h  Theoretisch examen 
21:00h  Praktisch examen enkel K2*Duiker

Boetiek kledij. De mogelijkheid is er nog. Bestellen is nog altijd mogelijk via onze 
site. Wacht niet tot morgen wat je vandaag doen kunt, en het wordt kouder.

We hebben, in De Zulle te 
Wondelgem, de feestzaal gereserveerd. 

rug plaats voor 70 personen, en 
we gaan er een lap op geven. Iedereen 
kan genieten van een lekkere kaas- of 
koude schotel en dit aan een heel de-
mocratische prijs van €19,00 per vol-

€12,00 voor kinderen tot 
en met 12 jaar. Onze drank aan toog 

Inschrijven kan vanaf nu. Zie 
op onze website voor meer details en 

De maatregelen betreffende 
de horeca zijn van toepassing. 

maandag 15.11.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 22.11.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 29.11.2021 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
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maandag 22.11.2021 

Theoretische lessen voor Kandidaat 1*D en Kandidaat 2*D. 
lokaal van het zwembad Strop. Mogen we vragen om 

zeker op tijd te komen zodat de les niet gestoord wordt. Alvast bedankt. 

Praktisch duiken en decompressietechniek 

Praktisch examen enkel K2*Duiker 

ijkheid is er nog. Bestellen is nog altijd mogelijk via onze 
site. Wacht niet tot morgen wat je vandaag doen kunt, en het wordt kouder. 

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

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

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


