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25 jaar Quality-Divers:
Save the date P.1

Zondag 3 april was de
traditionele aftrap van
het QD duikseizoen
2022. Zoals je kan zien
in het filmpje op de
website, hadden we de
hele parking Frans Kokrif
voor onszelf. Goed
geregeld van de
evenementencommissie!
Het was dus niet druk,
ook niet onder water.
Het thema was
'Reefballs & Meatballs',
na de duik hebben we
daarom genoten van een
heerlijk broodje
gehaktbal!

QD lenteduik P.1
Zwembadrooster P.1

Uitnodiging voor alle leden: 25 jaar QD Feest!
Op 1 september 2022 is het precies 25 jaar geleden dat de vereniging
werd opgericht. Niet voor niks staat er in ons logo ‘since 1997’.
Dit jubileum gaan we vieren met een feest voor alle leden (en
partners). Noteer alvast in je agenda: zaterdag 3 september a.s. vanaf
17.00u bij de ‘Texas bar en grill’ in Terheijden. Je ontvangt nog een
mooie uitnodiging en gerichte informatie over het aanmelden.

Rescuedag bij de Galderse Meren
Op onze website
www.quality-divers.nl
vindt je naast het laatste
nieuws ook altijd het
actuele zwembadrooster. Handig en je
voorkomt daarmee dat je
met je snorkel bij de
duiktraining staat (of dat
je met je persluchtset op
de snorkeltraining bent)

Quality-Divers staat voor gezelligheid maar
zeker ook voor veiligheid! Op 1 mei was het voor
alle leden mogelijk om rescue-vaardigheden te
trainen of te updaten. Heb jij interesse om je
duikveiligheid te vergroten of wil je hiertoe een
gerichte training volgen (padi-rescueduiker),
informeer dan eens bij Huub Jorna.

Wie gaat er met de prijzen vandoor?
Tijdens het jubileumfeest reiken we de ‘PADI-prijs’, de ‘fotofilmwedstijdprijs’ en de ‘Gouden-eikel’ uit. Ga vast op zoek naar je leuke
foto’s en films en denk vast na over wie jij de Gouden-eikel
gunt (bijvoorbeeld onze leden die na de
rescue dag het ‘op te sporen element’
onder water hebben achtergelaten
).

