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Inleiding
Beste leden, hier brengen we u de laatste nieuwsbrief van 2008 en dan hup naar
2009.
Het zijn drukke periode geweest voor iedereen, verlof, clubreis, expedities,
opleidingen…noem maar op, het is er geweest. 24 uur in een dag is voor
sommige onder ons te weinig….

Wat gaan we in deze brief even aanhalen:
-

Clubreis liveaboard
Expedities
Wat komt er nog in 2008
Begin 2009
Lidgelden 2009

Clubreis wrakkenroute noord vanuit Hurghada.
Begin oktober zijn we met een aantal van onze leden een safari gaan doen in
Egypte, nl de noordroute.
In eerste instantie waren er meer clubleden ingeschreven, doch door
verschillende omstandigheden zijn we maar met 5 gegaan.
Mooie duikjes gemaakt op alle wrakken en natuurlijk niet te vergeten de
dolfijnen !!

Waar de clubreis volgend jaar naartoe zal gaan weten we nog niet….
Alle foto’s zijn te zien op de website.

Expeditie HMS Victoria
Erik is samen met nog andere IANTD duikers een expeditie gaan doen op de
HMS Victoria in Libanon. Een volledig verslag en foto’s zijn te lezen op de
website.
En ja Erik heeft het diepterecord ( van de aanwezige duikers ) daar neergezet,
hoe diep moet ge hem maar zelf vragen.
Danny heeft hiervan een zeer mooie film gemonteerd, echt de moeite. De altijd
aanwezige duikers op de training hebben deze al gezien, dus nog een extra
motivatie om te komen trainen.

Voorstel voor een duikforum
Hebben de leden interesse om een duikforum te maken aan de website ?
Een forum waar je alles op kan achterlaten, ook als je duiken plant of mensen
zoekt om mee te gaan duiken.
Het zal gebruiksvriendelijk zijn.
Laat mij hierover eens een mailtje zodat ik weet of ik eraan moet beginnen of
niet.

Wat nog in 2008
17/12 zal de laatste training van het jaar zijn, de training zal geen duik-bodypump zijn, maar ik beloof u dat deze begin 2009 ergens zal plaatsvinden.
We doen op 28/12 een klein kerstduikje in de put van Ekeren, met na de duik
een warm drankje en zoetigheid.
Wat begin 2009
De trainingen starten terug op woensdag 7/01/2009.
De Nieuwjaarsduik zal doorgaan op zondagmiddag 11/01/2009 met achteraf een
glaasje cava en een versnapering. We vragen natuurlijk wel om met zoveel
mogelijk te duiken !!!! De juiste uren komen nog via mail.
Einde januari een duikje naar Dongelberg,de recent geopende steengroeve, meer
info volgt nog

Zwembadtrainingen
Beste leden van TDA, blijf werken aan die conditie in het zwembad en voor
diegene die er wat weinig komen, “maakt dat ge er zijt !!!”
Lidgeld 2009
Ja het is jaarlijks een spijtig feit, maar je zal nog een mail ontvangen voor de
betaling van het lidgeld 2009.
Zoals vorig jaar nog steeds 100,- euro./persoon
U kan dit al overmaken op rekening TDA 979-6251849-10 met
vermelding van uw naam en lidgeld 2009.
Voor duikers die nieuw lid worden, die krijgen natuurlijk een club T-shirt erbij.
Mail mij dan wel even uw maat door.

TDA 5 jarig bestaan
Jawel nog vrij jong, maar in juni kunnen we het 5-jarig bestaan van de club
vieren en dat zullen we dan ook doen, meer later.

Tot woensdag op de training.
TDA

